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Threats evolve. Facing them demands enhanced capability  
– and that’s where Saab thinking can give you the advantage.

From effective training for smarter forces  to superior data to 
sharpen your awareness. From lasting technology for strengthened 
protection to intensified firepower for active defence. At sea.  
On the ground. In the air.

Saab’s thinking edge enables our innovative, effective solutions  
to enhance your capabilities and deliver smarter outcomes.  
And maintain your personnel’s advantage whatever their mission.

www.saabgroup.com
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I Forsvarets hvervekampagner til den nye offi-
cersgrunduddannelse, kan man få den opfattelse, 
at hvis man kan spille på tromme og udtrykke sin 
kærlighed til sine kolleger, så har man præcis den 
ledelsesprofil, Forsvaret efterspørger. Er det – som 
nogen har udlagt det – endnu et knæfald for ”The 
McKinsey Mind”? Et udsalg af militære færdigheder 
og ledelse i praksis, til fordel for en virksomhedsle-
delse, lean og blind styring efter lønsomhed. Nogen 
har sågar givet det tilnavnet: ”Djofisering”. 

Hvor er respekten for helt unikke ledelsesegen-
skaber og operativ helhedsforståelse, som dan-
ske officerer er så anerkendt for. Hvordan skal en 
bacheloruddannelse i antropologi og et brevskole-
kursus i gruppens kamp fra stilling kunne erstatte 
praktisk erfaring fra geled og missioner? Og hvor-
dan kan man sikre officeren den nødvendige ballast 
til at agere selvstændigt og kunne træffe de rigtige 
beslutninger, der understøtter foresattes hensigt, 
når der efter et ”just-in-time” princip ikke bliver 
givet en indsigt i den ramme man skal fungere i? 

Den udtalte skepsis til kvaliteten i Forsvarets nye 
officersuddannelser er desværre både omfattende og 
vidt spredt. Desværre fordi det ikke tjener os på den 
lange bane. Det er afgørende, at de nuværende offi-
cerer har så stor tillid til de nye uddannelser, at de 
kan byde de nye officerer velkommen som ligevær-
dige kolleger, og aktivt kan virke som ambassadører 
for uddannelserne og gerningen som officer. Alt an-
det vil på sigt kun svække professionen og den store 
anerkendelse, vi nyder i den civile del af samfundet. 

Frem til formandsseminaret i maj vil HOD sætte 
fokus på officersuddannelserne. Vi vil selvfølgelig 
fortsat lægge pres på Forsvarets ledelse for at få 
skabt tålelige vilkår for gennemgang af Videreud-
dannelseskursus (VUK), og Master i Militære Studier 
(MMS), men det er mindst lige så afgørende, at der 
bliver skabt tillid til de nye uddannelser – subsi-
diært, at vi får påvirket Forsvaret til at gennemføre 
eventuelle nødvendige justeringer.

Det er fortsat afgørende at uddannelserne sikrer, 
at officeren kan levere en operativ opgaveløsning af 
høj kvalitet, men lige så vigtigt at den bevarer offi-
cerernes evne til at analysere komplekse problem-
stillinger og levere solide løsninger, der respekterer 
Forsvarets særlige vilkår og egenart. Her er tale 
om unikke kompetencer, der ikke matches af andre 
akademiske uddannelser. 

Vi vil i den kommende tid fremme en debat om of-
ficerens rolle i Forsvaret. Hvad skal officererne på de 
forskellige niveauer kunne præstere? Hvor tilfører 
officerens kompetencer værdi i opgaveløsningen? 
Og bliver behovet dækket af de nye uddannelser? 
Debatten kulminerer på formandsseminaret, hvor 

lokalafdelinger, tillidsrepræsentanter og hoved-
bestyrelsen mødes med cheferne for Forsvarsa-
kademiet og de tre officersskoler i en drøftelse af 
udfordringer og muligheder. Endvidere deltager 
repræsentanter fra Værnsfælles Forsvarskomman-
do og eksterne eksperter på uddannelsesområdet

Hvis truslen mod officersprofessionen skal 
afværges, er det imidlertid ikke nok at genskabe 
officerernes tillid til uddannelserne. Der er desvær-
re også behov for at udfordre koncernens ledelse på 
de alt for synlige tegn på en svigtende anerkendelse 
af officerens betydelige rolle i Forsvarets stabs- og 
støttestrukturer.

Det gavner ikke hvervningen, uddannelserne eller 
officersgerningen, at arbejdsgiver åbenlyst fører 
en kynisk ”gøgeunge-taktik”, hvor man forfølger 
enhver lejlighed til at erstatte militært ansatte med 
civile. Dette er senest og mest åbenlyst markeret i 
udmeldingen fra Forsvarsministeriets Ejendoms-
styrelse om, at alle officersstillinger ved ledighed 
skal ændres til civile. Det er igen et ensidigt fokus 
på at økonomi er styrende, og arbejdsgiveren derfor 
prioriterer mulighederne for dynamisk og hurtigt 
at kunne tilpasse strukturen, og skille sig af med 
medarbejdere, som man finder er overflødige. Men 
det viser også en manglende forståelse eller accept 
af den værdi officerskorpset kan tilføre. 

I denne verden er officersuddannelserne tilsyne-
ladende kun et forstyrrende element, der medfører 
alt for mange strukturelle, tidsmæssige og per-
sonelpolitiske bindinger. Det virker desværre som 
om, at koncernledelsen vægter denne fleksibilitet 
højere end hensynet til kvalitet og professionalisme 
i opgaveløsningen. Opgaveanalyse, tid til rådighed 
og øvrige situationsdannende faktorer fra Forsvarets 
virkelighed indgår tilsyneladende ikke i de analyse-
metoder man lærer på universiteterne, og det er 
desværre allerede en synlig konsekvens af redukti-
onen af militære medarbejdere i departementet og 
styrelser – men det skal man måske være officer for 
at kunne se?

Det drejer sig ikke om at vi, som officerer, vil 
hævde os på andres bekostning. Alle professioner 
og uddannelser har en berettigelse, men der går 
ikke altid 12 på et dusin, når kompetencerne ikke 
matcher behovet. Man sætter jo heller ikke en syge-
plejerske til at være kunderådgiver i Silvan, eller en 
tømrer til at lægge forbindinger på skadestuen. Der 
skal kun være officerer der, hvor det giver mening. 
Men vi må modsat også forvente at organisationsud-
viklingen baseres på en mere objektiv vurdering af 
Forsvarets behov. 

Niels Tønning

Officersprofessionen er sat under pres

FORMANDEN HAR ORDET



Første møde efter dannelsen 
af HKIC
HOD’s formand, Niels Tønning, var inviteret til Lokalafde-
ling Oksbøls generalforsamling, hvor han på det efterføl-
gende medlemsmøde orienterede om aktuelle emner og 
svarede på de fremmødte medlemmers spørgsmål.

Lokalafdelingsformand, major Jørgen Heiselberg Theil-
gaard bød velkommen i officersmessen i Oksbøllejren. Han 
bød også velkommen til HOD’s medlemmer fra Varde og 
HOD’s formand.

- Det er første gang, at generalforsamlingen holdes efter 
dannelsen af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC), 
sagde Jørgen Heiselberg Theilgaard. I sin beretning fortal-
te han, at PKVAL har skabt en del usikkerhed, fordi nogle 
medlemmer har oplevet et mindre lønfald. Ellers forløb 
lokallønsforhandlingerne i foråret 2014 tilfredsstillende, 
sagde han.

Der var ikke modtaget indkomne forslag til behandling 
på generalforsamlingen. Samtlige forslag til valg/genvalg 
af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og revisor blev 
vedtaget.

Strukturen er ikke helt på plads
Af redaktør Henning Lahrmann

- Den nye dimension i vores opgave-
løsning er, at Den Værnsfælles For-
svarskommando er med til at præge 
de værnsfælles tiltag på missionerne. 
Flyvevåbnets medarbejdere siger, at 
det her har vi jo altid gjort. Vi er ikke 
færdige med at tilpasse os den nye 
struktur, men vi er fortrøstningsfulde, 
siger chefen for flyverstaben, general-
major Max A.L.T. Nielsen, også kendt 
som MALT.

Ved udgangen af 2014 var flyve-
våbnet spændt hårdt for. Deltagelsen 
i fem internationale operationer på 
én gang var det synlige tegn på, at 
tingene har udviklet sig kolossalt i 
flyvevåbnet. 

Flyvevåbnet opretholder et døgn-
bemandet afvisningsberedskab for at 
imødegå krænkelser af dansk territo-
rium.

- Vi har konstant personel på vagt, 
der holder øje med og identificerer fly 
i det danske luftrum. siger chefen for 
flyverstaben, som herudover under-
streger, at de nationale og interna-
tionale opgaver og operationer skal 

fuldføres 100 procent, ellers mister 
flyvevåbnet sin eksistensberettigelse.

- Mit ansvar er at sikre styrkepro-
duktionen i såvel flyvevåben- som i 
joint-regi. Vi henter vores inspiration 
gennem at løse de mange, krævende 
internationale opgaver. Jeg prøver at 
undgå, at reduktioner kommer til at 
påvirke os negativt i flyvevåbnet.

Dialog med de unge officerer
Den samlede karriereudvikling i 
flyvevåbnet medfører behov for, at der 
skal ske en koordinering. Redaktionen 
spørger MALT om, hvordan han ser 
denne koordinering udmøntet?

- Selvom de nye HR-strategier læg-
ger op til, at cheferne skal rådgive og 
vejlede medarbejderne i forbindelse 
med karriereudvikling, skal man som 
officer også selv i den ansøgnings-
baserede personelforvaltning præge 
sin karriereudvikling, svarer chefen 
for flyverstaben, og han understreger, 
at han er til rådighed for at støtte og 
rådgive.

- Officererne oplever, at der er man-
ge nye muligheder, og det er positivt, 
hvis cheferne er i stand til at deltage 

i en dialog med de unge officerer om 
deres ønsker og fremtidsplaner. Jeg 
forventer, at mine chefer har øje for 
særlige talenter blandt deres medar-
bejdere.

Rekruttering og fastholdelse 
Redaktionen: - Den uforudsete afgang 
af officerer fra Forsvaret er generelt 
stigende og kan – hvis konjunkturerne 
stiger – fortsætte i samme retning. 
Har flyverstaben kompetence og/eller 
idéer til at imødegå denne udfordring?

- Tallene i sig selv er ikke voldsomt 
bekymrende, svarer MALT, og han un-
derstreger, at flyvevåbnet beskæftiger 
sig rigtig meget med rekruttering og 
fastholdelse.

Det er en udfordring for flyvevåbnet, 
at hovedparten af jobbene ligger i 
Jylland. 

kort
nyt
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Niels Tønning gennemgik bl.a. de krav til OK15, som 
HOD har modtaget fra Forsvarsministeriets Personalesty-
relse (FPS), tidligere Personeltjenesten.

- Vi har modtaget et krav om opsigelse af alle aftaler og 
kutymer, fortalte Niels Tønning, men det er en formalitet. 
Nu må vi så se om vi kan komme Forsvarets ønsker om 
forenkling af løn- og tillægstrukturer i møde, sagde han.  

hl



Af konsulent Steen Mikkelsen, HOD

En del vil umiddelbart svare ”nej, den 
er for lav”, mens en anden del lige 
så hurtigt vil svare ”ja da”. Men en 
løntekniker fra HOD vil – igen lige så 
hurtigt – svare, at det er der desværre 
rigtig mange, der ikke gør. Og det kan 
både være for lidt i løn og for meget 
i løn – det sidste er jo kun godt, så 
længe det ikke bliver opdaget.

Når jeg nu er så ligefrem og uden vi-
dere påstår, at det er der rigtig mange, 
der ikke gør, så er det erfaringen, der 
taler. Der er mange forskellige lønde-
le, hvor der kan være fejl. Jeg vil her 
lave en kort opremsning af en del af 
dem, men listen er ikke udtømmende:

Basisløn
Har man den rigtige basisløn? 

Funktion i højere stilling
Når man bliver ”sat” til funktion i en 
højere stilling, skal der gennemføres 
en forhandling om funktionsveder-
lagets størrelse, før man sætter sig 
i stolen – den forhandling skal føres 
mellem den lokale ledelse og HOD’s 
TR. Det er ledelsen, der har ”serve-
pligten”, men det er der desværre 
mange, der ”glemmer”. Her er der en 
åbenbar risiko for, at funktionsveder-
laget bliver for lavt. En anden risiko 
i denne forbindelse er, at det kan få 
negativ betydning for ens personlige 
kvalifikationstillæg. 

Når så man er færdig med at 
fungere i den højere stilling, skal 
funktionsvederlaget også ophøre. Men 
her ser vi desværre eksempler på, at 
arbejdsgiver ”glemmer” at afmelde 
funktionsvederlaget med en sag om 
tilbagebetaling til følge. Her har den 
enkelte officer pligt til – om ikke andet 
så for egen skyld – at holde styr på 
kalenderen og se på lønsedlen, om 
funktionsvederlaget ophører i rette tid.

Anciennitetsmæssige stigninger, også 
vedrørende tjenestemandspension
Efter at vi kom på NyLøn er der ikke 
ret mange af denne slags tillæg tilba-
ge. Men piloterne har dem stadig. Her 

er det desværre set, at arbejdsgiver 
ikke har ”helt styr på kalenderen” og 
glemmer at forhøje tillægget på rette 
tid. Igen kan egenkontrollen være med 
til at sikre den enkelte officer den 
rigtige løn.

For ledergruppen gælder, at man 
ved siden af sin daglige løn også følger 
det såkaldte pensionsskyggeforløb. 
Det er et meget overset område, hvor 
der er tre situationer, hvor der kan ske 
fejl.

For det første kan arbejdsgiver 
glemme at lade skyggeforløbet stige 
hvert andet år, så længe man er beret-
tiget hertil. Det er en sjældent set fejl.

For det andet kan arbejdsgiver 
glemme at rykke én op i et højere 
skyggeforløb ved udnævnelse. Det ses 
heldigvis heller ikke så ofte.

For det tredje kan arbejdsgiver 
glemme at rykke én op på et højere 
skalatrin ved det fyldte 58. år, som det 
ellers skal ske jf. vores aftale herom. 
Dette ses i nogle tilfælde.

Fejlene vedrørende indplacering 
i pensionsskyggeforløbet har ikke 
betydning i hverdagen, men det er en 
af de ting, som man ikke har brug at 
”skulle slås” med, hvis ulykken sker. 
Forkert indplacering vil få endda stor 
betydning for ens pension ved afsked 
før tid på grund af sygdom, tilskade-
komst eller stillingsnedlæggelse. Li-
gesom det kan få stor betydning for de 
efterladte – f.eks. ægtefællepension.

Yderligere kan det jo også få be-
tydning ved almindelig pensionering 
– f.eks. hvis man står til pension efter 
lønramme 34 i stedet for lønramme 35.

Glemte og udløbne tillæg
Er det ikke det samme? Nej, ikke 
helt. De ”glemte” tillæg er f.eks., at 
arbejdsgiver glemmer at ”slukke” for 
et funktionstillæg – det kunne være 
specialoperationsstyrketillægget, 
flyveledertillægget eller for BRS’ 
vedkommende skoletillægget eller 
sagsbehandlertillægget -, mens de 
”udløbne” tillæg er tillæg med en ud-
løbsdato, typisk PKVAL eller kompe-
tencetillægget for INTOPS.

Her må man stille sig selv det 
spørgsmål, om man er i en stilling, 

hvor der er et funktionstillæg? Der-
med får man også svaret på, om man 
skal have det.

Vedrørende de tidsbegrænsede 
tillæg er der kun et at gøre, nemlig at 
finde sin aftale og se, hvornår tillæg-
get ophører. Det er HOD’s tydelige 
erfaring, at det er arbejdsgiver ”ikke 
god” til at holde øje med.

Konsekvenser
Vi får en gang imellem henvendelser 
fra medlemmer, der spørger, om 
det kan være rigtigt, at arbejdsgiver 
lige ringer og siger, at de trækker 
flere tusinde kroner på næste løn, 
for vedkommende har fået for meget 
udbetalt. 

Svaret er: NEJ – det kan ikke være 
rigtigt. For det første skal arbejds-
giver beskrive forholdet klart og 
tydeligt – det er en partshøring, som 
jeg senere vender tilbage til –, og for 
det andet kan det jo være nødvendigt 
med en afbetalingsordning – hvis man 
altså erkender at have fået for meget 
udbetalt.

Partshøringen er lovpligtig og skal 
indeholde en beskrivelse af sagen 
set fra arbejdsgivers synspunkt. Det 
kan så være tilstrækkeligt til, at man 
erkender forholdet, men det kan også 
være starten på en langvarig behand-
ling. HOD tilråder, at man altid retter 
henvendelse til TR eller HOD, hvis 
man får en partshøring. PS: Det gæl-
der også tilfælde, hvor det ikke drejer 
sig om penge, men f.eks. påtænkte 
advarsler.

Fra den virkelige verden har HOD i 
øjeblikket flere sager, hvor arbejdsgi-
ver har rejst krav om tilbagebetaling af 
beløb på op mod 200.000 kr.

Opfordring
Der skal her lyde en opfordring til 
lokalafdelingerne om at arrangere 
en lønkontrol og få en konsulent ud 
på tjenestestedet til at hjælpe med 
kontrol af lønsedlerne.

Hvornår har du sidst kigget din 
lønseddel grundigt igennem? Er der 
nogle løndele med tidsbegrænsning? 
Er du i tvivl, så spørg din TR eller HOD!

Lønkontrol 
– får jeg den rigtige løn?
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Begrebet ”værnsfælles” kommer i fokus i Forsvarets nye 
Specialoperationskommando. Det samme gør udviklingen 
af specialoperationsstyrkernes kapaciteter. Det er gene-
ralmajor Jørgen Hølls visioner for den kommando, han 
nu er chef for. Den tidligere chef for bl.a. Jægerkorpset vil 
bruge sin store erfaring i opbygningen af den værnsfælles 
kommando. Fagbladet Officeren har interviewet ham om 
planerne for kommandoen.
Hvad er det allerbedste, du kan sige om den nye  
kommando?
- Det er, at specialoperationsstyrkerne får en komman-
do, der vil fokusere på specialoperationskapaciteterne og 
udnytte dem bedst muligt. Med Specialoperationskom-
mandoen giver vi politikerne et forbedret værktøj i værk-
tøjskassen. Vi vil få en bedre koordination, nu hvor der kun 
er én chef for den samlede specialoperationskapacitet.

- Det allerbedste er, at vi styrker Forsvarets muligheder 
for at opstille en værnsfælles specialoperationskapacitet, 
som kan planlægge og gennemføre specialoperationer 
rettet mod Danmarks strategiske udfordringer. Der har fra 
politisk side været ønske om øget fokus på området, og 
med Specialoperationskommandoen får man en myndig-
hed, der kan udvikle specialstyrkernes organisation og 
doktrin og synliggøre, hvordan vi kan anvende specialstyr-
kernes kapaciteter til at opnå strategisk effekt. Dermed får 
man en bedre udnyttelse af specialstyrkerne.
Hvor vigtigt er begrebet ”værnsfælles” for dig?
- Det er meget vigtigt. Jeg får ansvaret for at udvikle og 
dygtiggøre personalet til gavn for hele Forsvaret. Jeg 
ønsker at skabe en dynamisk stab med in- og out-flow. 
Jeg ser gerne, at medarbejderne bliver i staben i 4-6 år, 
hvorefter de kan gå ud på deres gamle arbejdspladser og 
anvende de kompetencer, de har fået. Måske kan de så 
komme tilbage til kommandoen igen. For staben er så lille, 
at den hurtigt kan blive statisk, og det er ikke godt for ud-
viklingen. En bred rekruttering betyder også, at staben får 
tilført viden, så de forstår tankegangen i specialstyrkerne. 
Det er en styrke for hele Forsvaret, at flere får viden om 
specialstyrkernes kapaciteter.
Hvor meget bedre bliver de danske specialstyrker? 
- Ingen af de to specialkorps bliver bedre hver for sig. 
Kommandoen er etableret for at styrke Forsvarets mu-
lighed for moderne og stærke værnsfælles specialope-
rationskapaciteter. De bliver forhåbentlig bedre udnyttet, 
fordi der normalt kommer en positiv effekt, når en orga-
nisation får et nyt hoved. Vi skal give militærfaglige input 
til forsvarschefen inden for specialoperationer. Og vi skal 
ikke kun deltage i hårde missioner, men også i f.eks. 
kapacitetsopbygning og humanitære indsatser i katastro-
feområder. Specialoperationskommandoen skal fungere i 

Værnsfælles kommando med fokus 
på specialoperationskapacitet

FORSVARETS NYE STRUKTUR

AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD 

samarbejde med de øvrige stabe i Værnsfælles Forsvars-
kommando. De har kapaciteter, som vi i Specialoperations-
kommandoen kan få behov for. Så det bliver et tæt samar-
bejde, hvor vi fokuserer på den bedst mulige udnyttelse af 
ressourcerne og kapaciteterne til gavn for hele Forsvaret. 
Det bliver en spændende og kompleks opgave!
Kan du give et eksempel på en kapacitet hos Specialope-
rationskommandoen?
- Danmark har oplyst NATO om, at vi fra 1. januar 2018 kan 
opstille kernen i et specialoperationshovedkvarter med ti 
dages varsel. NATO kan efter en politisk beslutning sende 
enheder og et hovedkvarter ud, som kan planlægge og 
lede specialoperationerne i det område, man er udsendt 
til. 
Så vi kan opleve dansk ledede specialoperationer 
i fremtiden?
- Ja, det er der lagt op til – i NATO-sammenhæng og med 
politisk mandat. 
Hvor stort et løft er det her for Forsvaret?
- En værnsfælles arbejdsplads har behov for en bred vifte 
af specialister. Der er ikke kun behov for folk med erfaring 
inden for specialoperationer, men også inden for kommu-
nikation, logistik, planlægning og lignende. Det er en styr-
ke for hele Forsvaret, at flere får erfaring med og kendskab 
til specialoperationer. Derfor er jeg meget interesseret i 
at få så mange og brede kompetencer fra alle værn som 
muligt.
Med tanke på terrorangrebene i Paris, hvordan kunne 
Specialoperationskommandoen så benyttes?
- Hvis der opstår en lignende situation her i landet, så vil 
det være en ren politiopgave. Specialoperationskomman-
doen vil være til rådighed og drøfte tingene med politiet. 
Men det er politiet, der har ”lead” på den sag. Specialkorp-
sene arbejder allerede tæt sammen med politiet i hjemlige 
opgaver, f.eks. når Frømandskorpset deltager i eftersøg-
ningsopgaver.

Jørgen Høll blev chef for 
Specialoperationskommandoen 
i 2014 og samtidig udnævnt 
til generalmajor. I årene 
2010-2012 var han chef for 
Operationsdivisionen/Hærens 
Operative Kommando. 
Foto: Michael Bo Rasmussen, 
Baghuset Pressefoto.
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Specialoperationskommandoen er ved at tage form. 
Generalmajor Jørgen Høll tiltrådte som chef 1. september 
2014. Tre måneder senere dukkede de første seks medar-
bejdere op, hvorefter arbejdet med at etablere rammerne 
for kommandoen og samarbejdsformer med Værnsfælles 
Forsvarskommandos øvrige stabe og Forsvarsministeriets 
styrelser gik i gang.

I løbet af vinteren støder yderligere tre til, så holdet 
kommer op på ti. I januar var der ansøgningsfrist for endnu 
20 stillingsopslag, og de stillinger bliver besat senest 1. 
juni.

Specialoperationskommandoen får hovedkvarter på Fly-
vestation Aalborg, hvor staben holder til. De to korps er der 
til gengæld ingen planer om at samle fysisk. Frømands-
korpset bliver i Kongsøre på Sjælland og Jægerkorpset 
på Flyvestation Aalborg. Begge steder er der glimrende 
forhold og faciliteter, der passer til træningskravene for de 
to korps.

Korpsene overdrages til kommandoen fra hæren og sø-
værnet i løbet af i år, hvorefter de refererer til Specialope-
rationskommandoen. Det vil samtidig være første synlige 
bevis på, at den nye kommando er oprettet.

Stabens opgave som operativhovedkvarter er specielt for 
kommandoen. Det vil gøre den mere operativ. Og den skal 
være i stand til at sammensætte kernen af en kapacitet til 
et specialoperationshovedkvarter, der kan indsætte spe-
cialoperationsenheder i en international mission.

- Hidtil har specialkorpsene typisk været udsendt i min-

Værnsfælles kommando med fokus 
på specialoperationskapacitet

Ny kommando tager form
AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD 

dre patruljer. Specialoperationskommandoen kan fra 2018 
udsende et hovedkvarter, der kan gennemføre planlæg-
ning og indsættelse af større specialoperationskapaciteter. 
Et dansk hovedkvarter vil kunne få internationale special-
styrker under sig. Det kunne ikke lade sig gøre tidligere. 
Det er kernen af et sådant hovedkvarter, vi kan bidrage 
med. Andre nationer kan også bidrage med mandskab til 
at danne et fuldt operativt hovedkvartet, fortæller major 
Kenneth Starskov, der er chef for ledelseselementet i 
kommandoen.

En af årsagerne til oprettelsen af den fælles kommando 
er et ønske om at optimere anvendelsen af de danske spe-
cialstyrker og opnå mere synergi ved en samlet organise-
ring af Frømandskorpset og Jægerkorpset. 

- Specialoperationsstyrker er en kapacitet for sig og bør 
ikke underlægges hæren eller søværnet. I det organisa-
toriske arbejde er der bl.a. skelet til USA’s Special Opera-
tions Command, som har kommandoen over de nødven-
dige specialoperationsstyrker. En strategisk kapacitet er 
ligeledes bedst tjent med at være så tæt på dem, der skal 
anvende den, som muligt. Det sikrer en kort kommandovej 
og hurtig reaktion, forklarer Kenneth Starskov.

Som noget nyt kan officerer og befalingsmænd fra resten 
af Forsvaret få mulighed for at arbejde med specialopera-
tioner, og frømænd og jægere kan komme til at arbejde på 
et højere niveau uden at blive tvunget til at forlade spe-
cialoperationsområdet. Det er en god fornyelse, understre-
ger Kenneth Starskov.
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Chefen for ledelseselementet, 
major Kenneth Starskov og chefen 

for Specialoperationskommandoen 
generalmajor Jørgen Høll. 

Foto: Michael Bo Rasmussen, 
Baghuset Pressefoto.
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Det knap et år gamle hærcenter i Oksbøl, Hærens 
Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC), søger konstant efter nye 
officerer til de faste stillinger som instruktører, faglærere 
og sagsbehandlere. Chefen, oberst Ole Bering, har måttet 
sande, at det ikke er så nemt at tiltrække erfarne officerer 
– eksempelvis fra tjeneste som udsendt delingsfører på in-
ternationale missioner - til at besætte jobbene i Vestjylland.

Men der arbejdes intenst på at skabe gode forhold for 
medarbejderne og deres familier, understreger Ole Bering 
i en samtale med Fagbladet Officeren.

- Som videnscenter er det HKIC’s opgave at lave kur-
ser samt at udvikle doktriner, organisation og teknologi 
for kamptropperne. Derfor er det afgørende, at vi kan få 
undervisere fra de tre kamptropregimenter i Holstebro, 
Antvorskov og Høvelte. Jeg har brug for nye folk derfra. Og 
det må gerne være folk, som udskiftes efter 3-4 år, så vi 
hele tiden får folk ind med aktuel erfaring fra geleddet.

Men placeringen i Oksbøl har vist sig at give nogle 
bemandingsmæssige udfordringer. Vi oplever desværre, at 
folk pendler over lange afstande.

I et vist omfang er det lykkedes at trække folk hertil fra 
det øvrige Jylland og Fyn. Men Storebælt er en barriere.

Det er en udfordring, at folk selv skal betale for ophold 
og transport frem og tilbage, da man ikke mere kan tilbyde 
dem en 2–4 års-ordning.

- På Kampskolen eksisterede vi i stort omfang af, at 
officerer havde mulighed for at gøre midlertidig tjeneste i 
Oksbøl med dertil hørende ydelser. Dertil kommer, at her 
på HKIC er vi afhængige af et vist flow for at få de rigtige 
og opdaterede kompetencer ind i vores virksomhed. Nu 
er stort set alle stillinger bemandet med fast tjenested 
Oksbøl. Det er derfor afgørende, at man kanaliserer flere 
midler til de områder, hvor det traditionelt er vanskeligt at 
tiltrække arbejdskraft på grund af geografien.

- Personalestyrelsen har netop lavet et katalog over 
mobilitetsfremmende tiltag. I de stillinger, der er vanske-
lige at besætte, kan vi i begrænset omfang betale medar-
bejdernes faktiske merudgifter, f.eks. til transport. Jeg har 
fået tilsagn om, at vi kan bruge af uforbrugte lønmidler til 

HKIC ønsker at tiltrække 
flere officerer 
Placeringen i Oksbøl har været en begrænset succés. 
Det skyldes bl.a., at Storebælt er en barriere. 

ET TJENESTESTED I FORSVARET

AF REDAKTØR HENNING LAHRMANN
FOTO: PETER EILERTSEN

at kompensere folks merudgifter ved at flytte herud, siger 
oberst Ole Bering. Udfordringen er nu at finde en modus 
for, hvordan vi så bruger lønsum til hvervning, hvor meget 
vi har råd til at bruge på dette område – og hvorledes det 
balancerer med fastholdelse af de medarbejdere, der al-
lerede er her på trods af en geografisk udfordring. Chefen 
for Hærstaben giver mig heldigvis stor frihed til at finde de 
rigtige lokale løsninger. 

HKIC er et videnscenter
Som tidligere chef for den nu nedlagte Hærens Kampskole 
fik han med oprettelsen af Hærens Kamp- og Ildstøttecen-
ter, HKIC, i Oksbøl pr. 1. marts 2014 udvidet sit chefansvar 
fra at omfatte 175 ansatte til 523 ansatte. Hovedparten 
– ca. 300 – kommer fra det nedlagte Danske Artilleriregi-
ment, da HKIC i sin organisation har fået 1. Danske Artille-
riafdeling i sin fold.

- Men nu, hvor HKIC har fået 1 DAA tilknyttet, er der 
basis for en meget større vekselvirkning mellem medar-
bejdere med baggrund i ildstøtte og kamptroppernes tre 
klassiske våbenarter, infanteri, kampvogne og opklaring, 
forklarer Ole Bering.

HKIC viderefører Kampskolens kompetencer inden 
for udvikling af doktrin, organisation og materiel samt 
uddannelses- og kursusaktiviteter for hærens officerer og 
befalingsmandselever.

Der er etableret en ny afdeling for ildstøtte samt en 
sikkerheds- og ballistikafdeling under HKIC, der allerede 
inden etableringen af HKIC dannede rammerne for 23.000 
kursus-manddage om året. Nu, hvor ildstøtte er blevet en 
del af kamptropperne, betyder det en yderligere forøgelse 
af aktiviteterne.

En af de positive effekter af at samle tre af hærens nye 
centre i Vestjylland er, at vi samlet set har ca. 280 offi-
cersstillinger ved HKIC, HEC og HSGS inden for et meget 
begrænset geografisk område. 

Officerer kan derfor søge job og inden for en afgrænset 
geografi få et karriereforløb, især hvis man bosætter sig 
det rigtige sted. Og er man villig til at pendle, er Karup 
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også ideelt til at opnå en vekselvirkning mellem at gøre 
tjeneste her i Oksbøl-området og de store myndigheds-
områder i Karup, siger Bering, som mener, at den nye 
HR-strategi opleves som en udfordring af medarbejderne.

Dynamisk udskiftning af officerer 
- Mange af de unge officerer synes, at det nye ansøgnings-
system er godt. Men Forsvaret lider under trenden blandt 
unge mennesker, som søger ind mod de store byer. Det 
gør man også på det civile arbejdsmarked. F.eks. har en by 
som Esbjerg problemer med at tiltrække unge med højere 
uddannelser. Så byens virksomheder og institutioner må 
ansætte udenlandsk arbejdskraft. Det kan vi jo ikke. For-
svaret kan ikke hverve udenlandske soldater.

Som et eksempel på vanskelighederne ved at tiltrække 
unge officerer til det vestjyske område nævner Ole Bering 
situationen, da kadetterne på HO sidst skulle fordeles ud 
over hele landet, og hvor svært det var at få besat stillinger 
flere steder i Jylland. 

- De har bl.a. kærester og hustruer, der skal tages hen-
syn til. Og mange har svært ved at se uden for Københavns 
volde. Vi skulle have haft 14 nye premierløjtnanter. I dag 
har vi kun ni tilbage. De andre har forladt Forsvaret. 

- Vi skal have vendt udviklingen. For at tiltrække medar-
bejdere med rette kompetencer og kvalifikationer vil HKIC 
aktivt bringe en række midler i brug. De omfatter bl.a.:

- Se på myndighederne i Varde Kommune i sin helhed 
og aktivt i stillingsopslag og i forbindelse med kursusvirk-
somheden tydeliggøre, at Varde Kommune rummer mange 
militære og civile stillinger og dermed giver mulighed for 
en længerevarende tjeneste i lokalområdet.

- I rekrutteringssituationer tydeliggøre, at også Hader-
slev, Karup og Holstebro geografisk er inden for en af-
stand, som vil muliggøre tjeneste og kompetenceudvikling 
ved andre myndigheder og på andre niveauer.

- I samarbejde med garnisonerne i Varde og Nymindegab 
arbejder vi aktivt for at tiltrække medarbejdere til Varde- 
Esbjerg-området - med stor støtte fra Varde og Esbjerg 
kommuner. 

Vi arbejder intenst på at skabe gode 
forhold for medarbejderne og deres 
familier, siger oberst Ole Bering 



gennem gode studievilkår under videreuddannelse, samt 
kompetenceudvikling generelt.

Større frihed til NIV 3
- Med ansøgningssystemet er situationen den, at selvom 
folk gerne vil blive i Oksbøl, så kan de jo godt have et ønske 
om at beskæftige sig med et andet tjenesteområde inden 
for HKIC. Tidligere kunne dette planlægges ind i tjeneste-
planer, men i dag er vi ikke selv herrer over, hvornår et job 
bliver ledigt.

Men hvis profilen er i orden, kan vi give vedkommende 
medarbejder de rette kompetencer, så han eller hun står 
som en stærk kandidat, den dag den ønskede stilling bliver 
ledig. Så vi arbejder en del med at kortlægge alle medar-
bejderes ambitioner, siger Ole Bering, som understreger, 
at det først er fra den 1. januar i år, at NIV 3-cheferne har 
fået rådighed over myndighedens egen lønsum. Vi har fået 
større frihed til at organisere vores egen struktur. F.eks. 
har jeg fået lov til at tilpasse organisationen efter vores 
behov inden for lønsummen.

Nyt artilleri
- I sagen om anskaffelse af nyt artilleri til hæren er decen-
tralisering og autonome pjecer nogle af nøgleordene. Det 
betyder meget for medarbejderne, hvilket system vi køber. 
Vi har selv været med til stille brugerkravene og har fore-
stået forskellige afprøvninger. Så forhåbentlig har vi sat et 
solidt aftryk på, hvilket system der vinder udbuddet. 
I sidste ende er det en politisk beslutning. HKIC håber 
på, at det vil ske i første halvår af 2015. Den nuværende 
haubits er for gammel til at tage med ud på missioner 
i udlandet. Vi skyder kun med dem herhjemme under 
uddannelse.

- Når vi har fået det nye artilleri, tror jeg på, at vi bliver 
bedre i stand til at rekruttere og fastholde medarbejdere 
ved 1 DAA. De unge officerer vil nemlig gerne udsendes, 
men p.t. kan vi kun i begrænset omfang opfylde deres 
ønsker. Så jo før vi kan få det nye artilleri leveret, jo bedre, 
siger oberst Ole Bering.

HKCI har sin egen HR-policy
- En anden vigtig ting: Hvad med de medarbejdere, som 
allerede havde job her i Oksbøl? De har jo fået frataget 
muligheden for at være på f.eks. dobbelt husførelse. For 
”de gamle” er det ikke tilfredsstilende, at de har mistet 
5–6.000 kroner om måneden sammenlignet med nyan-
komne kollegaer, som vi altså nu kan kompensere i et vist 
omfang. De går jo trods alt side om side i dagligdagen og 
er måske i kørepulje sammen.

Ole Bering mener, at der også er behov for at fastholde 
folk, og han fortæller, at HKIC har udarbejdet sin egen 
HR-policy, som fastlægger en del-policy for bl.a. fast-
holdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling samt 
karriereplanlægning og talentpleje. I indledningen bliver 
det fastslået, at det fortsat er Personalestyrelsen, som 
ansætter og afskediger medarbejdere. Men det er de 
lokale chefer, som har beslutningskompetencen. ”Beslut-
ningskompetencen skal udøves under hensyntagen til den 
godkendte struktur og ressourcetildeling, herunder tildelt 
lønsum”, hedder det.

Den vedtagne HR-policy skal bruges som et redskab 
til at brande HKIC i bl.a. rekrutteringsøjemed, siger Ole 
Bering.

”Et fagligt fællesskab og en fælles identitet vil derfor 
have en positiv effekt på alle tre områder, og alle med-
arbejdere ved HKIC skal derfor være medvirkende til 
opbygning, fastholdelse og italesættelse af HKIC som et 
tjenestested, hvor det faglige fællesskab omkring kamp- 
og ildstøttetjeneste bevirker, at HKIC af øvrige i Forsvaret 
opfattes som Center of Excellence (CoE) for kamp- og 
ildstøttetjeneste”.

I den nye HR-policy bliver det fastslået, at HKIC bl.a. skal 
arbejde med følgende indsatsområder:

- Promovere HKIC som et tjenestested, hvor der gives 
mulighed for en karriere og et tjenesteforløb, der både 
indeholder geled-, stabs- og skoletjeneste, og hvor medar-
bejderne har berøring med det taktiske niveau fra gruppe 
til division med dertil hørende våbensystemer og materiel.

- Promovere HKIC som et tjenested, hvor der gives 
mulighed for udvikling af den enkelte medarbejder - både 

ET TJENESTESTED I FORSVARET

Oberst Ole Bering har været chef 
for HKIC siden marts 2014
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Han smækker ikke med døren og har i det hele taget svært ved at forestille 
sig et liv uden kontakt til Forsvaret. Alligevel takkede Thomas Hagelung 
Helsgaun ja, da han blev tilbudt en civil lederstilling hos APM Terminals.

Headhuntet af Mærsk under 
sin udsendelse til Kabul 



OFFICERSAFGANG

TEKST OG FOTOS:  JOURNALIST MORTEN FREDSLUND

Lad det være sagt med det samme: 
Der har været fart over feltet i Thomas 
H. Helsgauns liv og karriere – især de 
seneste seks måneder. 

Det er blot få måneder siden, at den 
31-årige kaptajn gjorde tjeneste som 
Military Assistent for en dansk general 
i Kabul som midlertidig udnævnt 
major. I dag har han forladt Forsvaret, 
og såvel uniform som militær rang er 
skiftet ud med henholdsvis jakkesæt 
og titel af Production and Service Ma-
nager hos APM Terminals i Århus.

- APM Terminals kontaktede mig, 
da jeg var cirka halvvejs henne i min 
udsendelse, og det hele gik ret hurtigt. 
Blandt andet gennemførte jeg et par 
af virksomhedens IQ- og personlig-
hedstests på distancen fra min FAB i 
Afghanistan, hvilket i sig selv var ret 
surrealistisk, fortæller Thomas Hels-
gaun, der indtil henvendelsen ikke selv 
havde planer om at forlade Forsvaret.

I 2012 gennemførte han kaptajn-ud-
dannelsen, VUT 1, som bedste elev og 
blev derefter chef for det nyoprettede 
253 mand store 2. Mekaniserede Inge-
niørkompagni i Skive. 

- Kompagniets størrelse og bredden 
af personellets levealder, uddannel-
ser og kompetencer bød på en masse 
udfordringer som chef, og tiden er 
vel nok den bedste oplevelse i hele 
min soldaterkarriere. Mens jeg var 
chef der, blev jeg bedt om at holde et 
foredrag om ledelse og arbejdsmiljø-
sikkerhed hos APM Terminals, hvilket 
formentlig er baggrunden for deres 
henvendelse, siger Thomas Helsgaun.

Vil nødig kappe båndene helt
Faktisk blev han allerede få måneder 
efter sit foredrag tilbudt et job hos 

Thomas H. Helsgaun var chef 
for  2. Mekaniserede Ingeniør-

kompagni i Skive
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APM Terminals. Men Thomas takkede nej, da der ikke var 
nok ledelsesmæssige udfordringer i det konkrete job. Net-
op glæden ved at lede og udvikle andre mennesker ligger 
dybt i Thomas Helsgauns personlighed, og det fik også 
betydning for hans beslutning om stillingsskift. 

- Selv om det gik stærkt – jeg fik kun en weekend med 
familien, efter at jeg landede fra Afghanistan og tiltrådte i 
mit nye job – ja, så fulgte der selvfølgelig et hav af overve-
jelser med op til beslutningen. Jeg har altid været super 
glad for mit job i Forsvaret, og det at være officer er blevet 
en del af én selv. Officersgerningen og det at være leder 
er noget, jeg identificerede mig med – og det gør jeg for så 
vidt stadigvæk. Derfor var det også et meget stort spring 
at slippe kontakten til Forsvaret og meget grænseoverskri-
dende at skulle lægge den del af mit liv på hylden, siger 
Thomas Helsgaun og tilføjer:

- Så selv om det ikke var afgørende for mit valg – jeg nå-
ede faktisk slet ikke at have det med i mine overvejelser –, 
er jeg i dag utrolig glad for, at jeg har fået tjenestefri uden 
løn. Det betyder jo reelt, at båndene ikke er kappet helt, 
og når der opstår en ”ildpause”, vil jeg også undersøge 
mulighederne for at kunne trække i uniformen som en del 
af reserven eller lignende, siger Thomas Helsgaun.

Forsvaret er foran
Som Production and Service Manger hos APM Terminals 
står han i spidsen for fire teams på i alt 75 mand, der 
vedligeholder og reparerer de tusindvis af containere, som 
dagligt ankommer til Århus Havn. Med sit knap 500.000 m2 
containerareal og 1,3 km containerkaj er den Danmarks 
største containerhavn.

Containerne kan sidestilles med store kummefrysere 
med avanceret elektronik. Mærsk har selv cirka 250.000 
containere, men APM Terminals reparerer også andre 
virksomheders containere.

- APM terminals er en af Danmarks største smedevirk-
somheder. Og selv om jeg ikke har lige så mange mellem-
ledere at tumle med som i Forsvaret, betyder sammen-
sætningen af opgaver og muligheden for lederudvikling på 
et strategisk plan, at jobbet er et ønskejob for mig, siger 
Thomas og tilføjer: 

- Samtidig har jeg et hav af ledelsesværktøjer med fra 
Forsvaret, som jeg konkret bruger her, hvor der hver dag 
er fokus på bundlinjen. Faktisk mener jeg, at Forsvaret gør 
det rigtig godt på en lang række områder. Blandt andet 
er man i Forsvaret mere kontant og lidt mere modig i sin 
kommunikation, end man er her. Det samme gælder inden 
for arbejdsmiljø og sikkerhed, hvor enhver soldat har lært 
at passe på sig selv ude i missionerne. Også på en række 
ledelsesmæssige parametre er Forsvaret foran, da vi som 
officerer har afprøvet alle ledelsesværktøjerne i virkelighe-
dens verden – det tror jeg gør én robust.

En mastergrad kan ikke erstatte erfaring
Med Thomas Helsgauns egne ord nåede han ikke selv at 
mærke meget til Forsvarets nye HR-strategi og de massive 
besparelser, inden han selv skiftede uniformen ud med 
jakkesæt og kontoret med havudsigt. 

- Jeg deler ikke hele den negative holdning over for 
HR-strategien, som man ofte ser i medierne, og jeg me-
ner ikke, man bør sidestille HR-strategien med de store 
besparelser, der har ramt Forsvaret. De to ting burde man 
strategisk set have skilt mere ad, da de blev kommunikeret 
ud. Jeg synes dog, at det lyder fornuftigt, at chefen nu skal 
sætte sit eget hold via ansøgninger, og at medarbejderne 
skal tage ansvar for egen udvikling. Men det skal gøres 
ordentligt, siger Thomas og tilføjer:

- I Afghanistan så jeg et par officerskolleger, som hjem-
mefra gennemførte ansættelsessamtaler via Skype. De 
vidste ikke, om de var købt eller solgt, eller hvor de skulle 
gøre tjeneste, når de vendte hjem. Hvis man skaber utryg-
hed, søger officererne andre steder hen, og det kan godt 
gøre mig bekymret. For hvis man ikke tager ordentligt vare 
på personellet, risikerer man at skylle værdifulde kompe-
tencer ud fra den ene dag til den anden. Premierløjtnanter 
og kaptajner med 10-15 års ledelseserfaring erhvervet 
tilbage fra sergentskolen kan man ikke erstatte med folk 
udefra fra den ene dag til den anden. Uanset om de kom-
mer fra CBS eller med en mastergrad på cv’et.

Thomas H. Helsgaun: 
– Jeg synes, at 

medarbejderne skal 
tage ansvar for egen 

udvikling.
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Jeg gjorde det på min måde

Når Forsvaret kan motivere unge 
mennesker fra det moderne vel-
færdssamfund til at sætte deres eget 
højtreklamerede ego i bero, frivilligt 
indordne sig under disciplin og orden, 
underkaste sig en træning, der svarer 
til en elitesportsudøvers, og drage ud 
til fjerne egne, hvor de for en relativt 
beskeden løn løser opgaver med fare 
for deres eget liv, så kan Forsvaret 
noget, ingen andre kan.

Hvad det er, Forsvaret kan, har 
oberst Møller brugt noget af tiden 
som travl pensionist, foredragshol-
der, bestyrelsesformand, handyman 
m.m. på at nedfælde i sin niende bog. 
Værket har fået titlen ”Ledelse er ikke 
raketvidenskab”, og kender man lidt til 
den gode oberst, kan titlen godt bringe 
associationer til tidens trend, der går 
på, at kun lange teoretiske uddannel-
ser kan forme en god leder.

Den mistanke bliver bekræftet over 
en stegt sild og en Tuborg Classic kort 
efter nytår, hvor obersten beredvilligt 
stiller op til en snak om god ledelse – 
og det modsatte, skal det vise sig. 

På forhånd har Lars Møller fået lek-
tier for: Læs venligst artiklen om Mads 
Kundal (side 15), der har fået Forsva-
rets medalje for fremragende tjeneste, 
og overfør så lige dine ledelsesprin-
cipper på den unge premierløjtnants 
egenskaber!

Den er oberst Møller med på. Han 
fortæller, at han efter første gennem-
læsning tænkte ”what?”, og så læste 
han artiklen en gang til bare for at 
være sikker.

- Tænk på, hvad den ”knægt” har af 
mod og mandshjerte for at gøre det, 
han gør. Det er ikke noget, du kan 
læse dig til på et universitet eller slå 
op på et regneark. Det er en kombi-
nation af teoretisk og praktisk viden 

- handlekraft, opdragelse, korpsånd, 
kald det, hvad du vil -, som gør, at han 
handler her og nu og står ved konse-
kvenserne af sine handlinger. Det er 
simpelthen så flot. Sådan noget gør 
mig rigtig glad, når jeg ser det, siger 
den garvede oberst og tilføjer med 
ærgrelse: 

- Desværre holder det jo nok op med 
den nye officersuddannelse, for det, 
han indeholder, kan ikke læres på 14 
måneder inklusive en måneds ferie. 
Det tror jeg ikke på. 

Hvad betyder det at modtage en 
medalje?

- Det er rigtig godt. Napoleon, som 
er et af krigshistoriens store genier, 
forstod, at en medalje kan få folk til 
at gøre de mest åndssvage ting, fordi 
det er en synlig anerkendelse blandt 
ligemænd.

Kan Forsvarets medalje for fremra-
gende tjeneste fremme Mads Kundals 
karriere?

Nej, tværtimod. Hvis der sidder en 
DJØF’er i uniform og skal vurdere 
hans ansøgning, vil han sige ”sådan en 
medalje kan jeg jo ikke få”.   

Hul i hovedet  
En af chefens vigtigste opgaver er 
ifølge Lars Møllers ledelsesbog at 
sørge for, at den enkelte medarbejder 
føler, at han/hun gør en forskel på 
arbejdspladsen. Hvis folk gør et godt 
stykke arbejde, er der al mulig grund 
til at give dem et klap på skulderen, 
og det er chefer generelt dårlige til. 
Med berettiget ros trænger ditto ris 
nemmere ind hos modtageren, og den 
påstand bruger forfatteren et kapitel 
med overskriften ”Ros-Ris-Ros” på at 
dokumentere. 

Således skifter han også mellem 
ros og ris under dette interview. Nok 

Som leder i Forsvaret gennem 40 år har oberst Lars R. Møller skabt 
blændende resultater. Hvordan han gjorde, fortæller han i sin seneste 
bog, ”Ledelse er ikke raketvidenskab”. 

mest det sidste. Gennem det seneste 
års tid har han bevidst holdt lav profil 
i medierne, og det har nok skabt et 
overtryk i Lars Møllers bevidsthed. 
Der er meget, som har hobet sig op. 
Blandt andet om politireformen:

- Det er faktisk sådan, at politiele-
verne til den fysiske uddannelse og 
eksamen ikke længere må løbe, fordi 
det giver for mange skader. I stedet 
skal de benytte en romaskine. Det 
skal nok vække stor morskab, i det 
øjeblik den unge politielev ved hjælp 
af en romaskine skal eftersætte en 
forbryder. Det er jo helt hul i hovedet. 
Og politiuddannelsen er jo også blevet 
beskåret med et halvt års praktisk 
politiarbejde, som erstattes af et halvt 
års teoretisk uddannelse, samtidig 
med at man flytter de fysiske krav for 
at undgå skader. Man kunne jo godt 
mene, at en politimand skulle være i 
stand til at løbe en forbryder op, men 
nej. Romaskiner er vejen frem.

Obersten har talt sig varm, og så er 
turen kommet til politikerne.

- Jeg var ved at dø af grin, da jeg 
sad i Forsvarskommandoen og hørte, 
at Bjarne Corydon havde hygget sig 
med McKinsey og var kommet ud med 
nogle nye måletal. Det var sådan noget 
med at måle effekten af at have et 
infanterikompagni gående i Helmand. 
For politiets vedkommende skulle der 
udskrives 10.000 bøder for at være 
effektive. Jamen, hvis nu der udskrives 
11.000 bøder, er vi så meget effektive? 
Ja, det er vi, og så står vi med alle de 
forbrydelser, som ikke kan opklares, 
fordi det er mere effektivt at skrive 
trafikbøder ud. 

- Det mest forfærdelige er, at man 
bare pålægger dem på gulvet, solda-
terne, sygeplejerskerne, sosuassi-
stenterne, politibetjentene o.s.v., en 
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omfangsrig rapporteringsbølge. De 
skal producere endnu mere papir, og 
det betyder, at vi skal ansætte flere 
DJØF’ere, som skal finde ud af, hvorfor 
medarbejderne ikke kan nå det, de er 
ansat til, når de skal bruge tiden på 
rapportering. Det er skide smart.

En ommer
Lars Møller standser sin talestrøm vel 
vidende, at det skal handle om hans 
seneste bog. 

Fra starten lå det fast, at det skulle 
være en bog om ledelse. Nyttige råd 
og enkle staldfiduser baseret på egne 
erfaringer, som både kommende såvel 
som nuværende ledere i og uden for 
Forsvaret kunne få gavn af. Så han 
skrev et omfattende manuskript og 
sendte det til udtalelse hos sin gode 
kollega i Forsvarskommandoen Tho-
mas Funch Pedersen, der ud over rang 
af oberstløjtnant også har en master i 
psykologi og organisation (MPO). Han 
kvitterede for modtagelsen med en 
sviner, som Lars Møller udtrykker det.

- Thomas har igennem to et halvt 
år været rigtig god til at holde mig i 
frakkeskøderne, når jeg fik lyst til at 
springe på drømmehesten og galop-
pere ud over Lerkrukkesletten. Da 
han hørte, at jeg ville skrive en bog om 
ledelse, kunne han godt tænke sig at 
læse den. Men det, jeg havde sendt, 
fandt han helt vanvittigt. Derimod ville 
han gerne læse en bog om, hvordan 
JEG havde båret mig ad. Hvordan JEG 
havde fået folk til at følge mig i kamp, 
hvordan JEG kunne begejstre på den 

måde, han selv havde oplevet. Så hvis 
jeg lige gad at tage mig sammen og 
skrive en bog om MINE erfaringer, 
ellers gad han ikke at læse den.

- Det var bare en ommer, og det 
færdige, halvt så omfangsrige resultat 
vidner om alt det, Lars Møller lykke-
des med som leder i Forsvaret.

”I did it my way”, sang Frank Sinatra. 
Lars Møller havde også sin personli-
ge stil, og det er den, han beskriver i 
”Ledelse er ikke raketvidenskab”.

- Jeg har delt bogen op i tre hoved-
afsnit. Et, som gælder os alle - hvor-
dan fungerer du, hvordan fungerer 
du under stress, hvordan fungerer vi i 
menneskelige sammenhænge. Et om, 
hvordan vi fungerer i en gruppe, og et 
om, hvordan du fungerer som leder. 
Jeg er helt sikker på, at ikke alle kan 
bruge det hele, men idéen er jo også, 
at man reflekterer, man tænker sig 
om.

Korpsånd = social kapital
I et kapitel forklarer han i let forstå-
elige vendinger det lidt gammeldags 
klingende begreb korpsånd, som 
efterhånden kun bruges af militære i 
Forsvaret.

- Korpsånd opstår helt automatisk, 
også på en civil arbejdsplads. Der 
kalder man det bare social kapital, og 
det er noget, alle gerne vil have. Det 
skal ikke nedkæmpes. Korpsånd/soci-
al kapital er det, der får folk til at gøre 
en hel masse ting uden at tænke over, 
hvad de selv får ud af det. Men det er 
ikke mit indtryk, at de, der skulle have 
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forklaret vores DJØF’ere det, er trængt 
igennem, for så ville der ikke ske det, 
der sker i øjeblikket.

Som eksempel påpeger oberst Møl-
ler, at hvis man skal låne en messe i 
forbindelse med en privat begivenhed 
som en barnedåb eller et bryllup, så 
har regnedrengene nu fokus på, hvad 
det koster at leje sig ind i selskabslo-
kaler og på kroer.

- Hvis man ikke forstår, hvad det er 
af mere eller mindre symbolske ting, 
der er med til at skabe korpsånd, så er 
man idiot, fordi man ødelægger noget, 
der ikke kan genoprettes. Altså, hvis 
man virkelig tror, man kan nedgrade-
re en uddannelse med traditioner og 
korpsånd og sidestille den med et eller 
andet studium på Roskilde Universi-
tetscenter, er man ikke rigtig klog. Og 
hvis man ikke fatter, at korpsånd er 
en væsentlig del af det umålelige, der 
gør, at soldater går tilbage gennem 
minefeltet for at hente deres sårede 
eller faldne kammerater, har man ikke 
forstået, hvordan det at lede menne-
sker under ekstrem stress hænger 
sammen.

Lars Møller ryster på hovedet og 
konstaterer:

- Charles Darwin (d.1882) havde jo 
ret, da han sagde, at vi afskaffer de 
dummeste først, eller også sørger 
naturen for det. Det minder mig om 
de mennesker, der til nytår skal prøve 
at affyre en krysantemumbombe og 
gør det med hovedet nogenlunde på 
højde med bomben. Jamen, så er det 
jo ikke studenterhuen, der trykker én 
platfodet.



Historien bag medaljen

Den 5. august 2014 er en dato, der 
for altid vil stå prentet i Mads Kundals 
hukommelse. Bare en uge før var han 
ankommet til Kabul for at tage hul på 
seks måneders udstationering som 
ledende officer for en sikringsdeling 
bestående af ni danske soldater. En-
heden, der uformelt betegnes ’guar-
dian angels’, yder beskyttelse til Army 
Institutional Advisory Team (AIAT), 
som på daglig basis bevæger sig rundt 
i Kabul for at rådgive den afghanske 
hærs oberster og generaler.

På ankomstdagen fik Mads Kun-
dal udstukket sin første opgave. Han 
skulle varetage sikkerheden ved det 
forestående møde på militærbasen 
Qargha, hvor blandt andre syv genera-
ler med følge ville deltage. 

Det blev ikke just nogen blid opstart 
på den 28-årige officers nye missi-
on. I dagene op til 5. august blev der 
lagt mange kræfter i blandt andet at 
rekognoscere på basen fire gange, 
koordinere med andre enheder og 
holde øvelser med hans egen enhed. 
Da han ikke kunne få oplyst et mere 
eksakt deltagerantal, udarbejdede 
han en fleksibel plan med indbyggede 
variabler og kunne snart konstate-
re, at hans ni mand ikke var nok til 
sikkerhedsopgaven. Han lånte derfor 
to australske finskytter af en engelsk 
enhed og bad to af rådgiverne om at 
være kørere inden for basens område, 
så hans egne soldater kunne koncen-
trere sig om at være guardian angels.

Det samlede antal tilstedeværende 
ved mødet på Qargha den 5. august 

blev talt til 82. Det var, inden en terro-
rist klædt i afghansk uniform trængte 
ind på basen, hvor han skød og dræbte 
en tostjernet amerikansk general 
og sårede 16 andre, heriblandt en 
tysk general, ved et såkaldt green on 
blue-angreb.

Imidlertid kunne det være gået langt 
værre. 

Handlede pr. refleks
- Da det første skud går af, står jeg 
med siden til menneskemængden. 
Jeg kan ikke se dem, der bliver ramt, 
så det, jeg reagerer på, er lyden af 
skud. Vi befinder os imellem bygning-
er, hvorfor det er umuligt at høre, hvor 
skuddene kommer fra. Jeg starter 
med at kigge til den forkerte side 
og derefter til den modsatte og ser 
straks et geværløb stikke ud under 
et vindue. Ruden er tonet, så jeg kan 
ikke se skytten, men jeg går straks i 
nærkampskydestilling og skyder mod 
vinduet. Otte hurtige skud, og allerede 
efter de første to stopper personen 
med at skyde.

Her seks måneder efter står forlø-
bet knivskarpt i Mads Kundals erin-
dring. Han er meget præcis, når han 
angiver, at der gik seks +/- ét sekund, 
fra han hørte det første skud, og til 
han begyndte at svare igen. På spørgs-
målet om, hvordan han kunne handle 
så hurtigt, forklarer han nøgternt, at 
det er baseret på de reflekser, han har 
fået inkorporeret som soldat.

- Det var automatiserede handlin-
ger, som udspringer af de utallige 

Hvordan reagerer en ung officer, der har ansvaret for at 
beskytte 82 mennesker, når hans eget liv pludselig 
kommer i spil? Her fortæller premierløjtnant Mads 
Kundal om baggrunden for, at han i november sidste år 
modtog Forsvarets medalje for fremragende tjeneste.

gange, jeg har trænet lignende situ-
ationer igennem min tid i Forsvaret, 
konstaterer han og tilføjer: - Først 
derefter kom der for alvor tanker ind 
i mit hoved. Jeg løb hen mod vinduet, 
fordi jeg var nødt til at være helt sikker 
på, at jeg havde standset ulykken. Alt-
så neutraliseret skytten, så han ikke 
kunne gøre yderligere skade på dem, 
jeg var der for at beskytte. 

Ved efterrationalisering erken-
der Mads Kundal, at nogle af hans 
handlinger ikke var helt efter bogen. 
Men så igen, opgaveløsningen vejede 
tungere end egen sikkerhed. 

- Da jeg kom hen til den tonede 
rude, som jeg ikke kunne se igennem, 
gik det op for mig, at det var en dårlig 
idé, jeg havde gang i. Hvis skytten sta-
dig var kampdygtig, kunne han se og 
skyde mig, uden at jeg kunne se ham 
og agere på det.

- Jeg løb rundt om bygningen for 
at komme ind og forsøgte undervejs 
at tilkalde mine folk. De var spredt 
rundt i området og på hustaget, og jeg 
havde ikke tid til at gøre det, jeg har 
lært hjemmefra, nemlig at man går 
flere ind i et hus, hvis der er en trussel 
derinde.

(Fortsætter på hod.dk)
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Ved årsskiftet indførte Forsvaret nye fysiske basiskrav 
for alt personel. Nu er det i høj grad op til hver enkelt an-
sat selv at holde sig ”fit for fight”, så man til enhver tid kan 
honorere det givne basiskrav.

I forhold til tidligere har det nye koncept fokus på at 
styrke den bærende del af kroppen, coren. De nye basis-
krav, optagelseskrav og operative fysiske anbefalinger er 
blevet til, fordi opgaverne og kravene til medarbejderne 
har ændret sig gennem årene. Blandt andet har Center for 
Idræts (CFI) undersøgelser fra Afghanistan og de sejlen-
de enheder vist, at der foretages langt flere tunge løft og 
træk, end Forsvarets tidligere retningslinjer for træning 
kunne honorere. Som medarbejder skulle man tidligere 
blot træne sig op til den fysiske ”cirkeltest” samt en køns- 
og aldersgradueret kredsløbstest, der blev gennemført en 
gang om året. 

- Resten af året gik mange rundt uden at træne og var 
i dårlig form, hvilket hurtigt resulterede i en øget risiko 
for skader, hvis man udsatte kroppen for belastninger 
eller med kort varsel skulle trænes op til eksempelvis en 
udsendelse. Med det nye koncept er det målet, at medar-
bejderne skal træne til et niveau, hvor man til enhver tid 
kan honorere basiskravet, siger major Klaus G. Sørensen 
fra Forsvarets Sundhedstjeneste, CFI.  

Sammen med kolleger fra CFI har han arbejdet med 
udviklingen af det nye træningskoncept siden 2008, og han 
er bevidst om, at der skal skrues på motivationsknapperne 
ude ved enhederne.

Det handler om mindset
- Det nye koncept lægger i høj grad op til, at fysisk træ-
ning skal være en helt naturlig del af hverdagen ude ved 
enhederne. Det handler meget om mindset, og her er det 
selvfølgelig vigtigt, at chefen går forrest. Hvis chefen øger 
sit fokus på fysisk træning og et godt helbred, ja så får han 
en enhed, hvor der sker færre skader, hvor effektiviteten 
er højere, og hvor kampkraften og udholdenheden er bed-
re, siger Klaus G. Sørensen og fortsætter:

- Fundamentet for en god, stærk og sund enhed er 
kroppen, for pokker. Med det nye koncept har chefen fået 
en række værktøjer, der gør det nemmere at måle, hvilket 
fysisk niveau hans medarbejdere befinder sig på. 

De nye krav og anbefalinger fremgår af FSUBST 491-7, 
”Bestemmelser for Militær Fysisk Træning og Idrætsvirk-
somhed i Forsvaret”. Desuden er der en udførlig gennem-
gang af CFI’s operative fysiske anbefalinger i forhold til 
medarbejderens funktion og opgaver i håndbogen ”Militær 
Fysisk Træning” (s. 106 ff.) samt i bestemmelsen. Håndbo-
gen, suppleret med ”Træn med Forsvaret” (APP), beskriver 
desuden de konkrete fysiske tests, og hvordan man kan 
træne sig op til den konkrete test. For at give den enkelte 
medarbejder tid til at vænne sig til de nye basiskrav og 
konceptet er der tilknyttet en overgangsordning på tre år.

- Det nye koncept bygger på basiskravet som et mini-
mumskrav. Kravet består af en række core-øvelser og en 
kredsløbstest. Desuden en række optagelseskrav i forhold 
til Forsvarets uddannelser og sluttelig en række operati-
ve fysiske anbefalinger til soldatens fysiske formniveau i 
forhold til den konkrete funktion og opgave, siger Klaus G. 
Sørensen og tilføjer, at sidstnævnte er anbefalinger, som 
ikke har ansættelsesmæssige konsekvenser. 

Det vi tester, træner vi
Chefens mulighed for adskillige gange i løbet af året at te-
ste, hvorvidt enheden honorerer basiskravet og de opera-
tive anbefalinger, kan let komme til at lyde som en stram-
ning i forhold til tidligere. Klaus G Sørensen understreger 
dog, at basiskravet ikke hænger sammen med en specifik 
funktion, men er et minimumskrav, der danner et generelt 
fundament for medarbejderens helbredsmæssige tilstand 
og er udgangspunkt for en eventuel videre træning til en 
specifik funktion/arbejdsopgave. For sidstnævnte anven-
des de operative fysiske anbefalinger som måleredskab. 
Alle ansøgere, der er optaget på Forsvarets uddannelser 
siden 1. januar 2012, har i øvrigt honoreret de nye krav, 
coretest og løbetest, ved optagelsesprøverne. 

Fysisk træning bliver en del 
af chefens hverdag
Med indførelsen af Forsvarets nye træningskoncept håber folkene 
bag, at enhedschefens fokus på fysikken som fundament bliver 
skærpet. Blandt andet kan chefen nu teste sin enhed, så ofte han vil. 

FYSISK TRÆNING
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- Selv om der er sket en generel popularisering af 
fitness, fysisk træning og fokus på coretræning, ja så må 
vi bare erkende, at mange stadig er meget inaktive og i 
dårlig fysisk form. For at skabe en tydelig rød tråd er en af 
tankerne i det nye koncept, at det, vi tester, det træner vi, 
siger Klaus G. Sørensen og tilføjer:

- Vi håber selvfølgelig, at fysisk træning på længere sigt 
bliver en naturlig del af medarbejdernes hverdag. En god 
fysisk form betyder så utrolig meget for individets velbefin-
dende, og kommer man først ordentligt i gang med trænin-
gen, bliver det mindre hårdt gang for gang. Til sidst bliver 
det faktisk sjovt. Se blot tv-udsendelsen ”Rigtige mænd”, 
hvor fem ovevægtige håndværkere træner sig op til en 
triatlon – den er spot-on.

Chefen skal gå forrest
I dag er det meldt ud, at chefen selv sætter sit hold, og 
Klaus G. Sørensen håber, at man på længere sigt vil se, at 
der stilles krav til ansøgerens fysiske formåen i Forsvarets 
jobopslag. Og at basiskravet og operative fysiske anbefalin-
ger dermed inddrages i en helhedsvurdering af ansøgeren.

- Men vi er selvfølgelig klar over, at det vil tage tid at få 
det nye koncept fuldt implementeret. Især når det i hand-
ler om at ændre medarbejderens mindset og fokus, så han 
eller hun i højere grad selv tager hånd om opbygningen af 
sin fysiske træning og form, siger Klaus G. Sørensen og 
tilføjer:

- Vi anbefaler, at medarbejderne generelt træner op til 
tre-fire gange om ugen og evt. supplerer træningen med 
mikrotræningspas. Enhedscheferne kan bidrage ved at 
skabe det nødvendige rum og integrere den fysiske træ-
ning i dagligdagen. Det er også vigtigt, at cheferne sørger 
for at få uddannet fysiske trænere, der kan hjælpe til med 
at motivere, gennemføre tests og træning med mere. Det 
vigtigste er dog, at chefen motiverer sine soldater ved at 
gå forrest og være det personlige eksempel. For i bund og 
grund handler det meget om at ændre holdningen til fysisk 
træning og tests. Fra at være en sur pligt til: ”Det gør vi!”

Major Klaus G. Sørensen er i 
gang med træningen



En sund livsførelse skaber et sundt sind, og de to ele-
menter skaber tilsammen den gode arbejdsplads. Det er 
filosofien bag projekt ”Sundt Skib - Sund Livsstil”, som 
mandskabet på bl.a. Esbern Snare har praktiseret under 
støtteskibets godt 15 måneder lange udsendelse til Soma-
lia, Syrien og igen Somalia.

Filosofien efterleves ikke kun på vuggende dæk i våde 
omgivelser. Det sker alle steder, hvor Forsvaret har udsta-
tioneret folk. I de fleste militærlejre under internationale 
operationer har de udsendte ligeledes store begrænsnin-
ger i bevægelsesfriheden og må derfor også ty til moti-
onsrum, redskaber og træningsprogrammer for at holde 
formen ved lige.

Officersuddannelsens vægtning af idræt spiller en vigtig 
rolle i at brede motion ud på alle niveauer af Forsvaret, 
eftersom alle nyuddannede officerer nu får en uddannelse 
som idrætsinstruktører.

- Idrætten på officersskolerne betyder, at når man først 
har fået smag for at dyrke megen motion, så fortsætter 
man med det efter endt uddannelse, siger chefsergent 
Erik Madsen, der er instruktør på Søværnets Officersskole.

Og på tjenestestederne har officererne ingen problemer 
med at trænge igennem med deres sunde budskaber om 
mere motion.

- Det er blevet en del af tidsånden at leve så sundt som 
muligt og dyrke motion. Og det giver mening her om-
bord på Esbern Snare. Samtidig skal man tænke på, at 
man også lever sundt og dyrker motion for sine børns og 
børnebørns skyld, fortæller skibschef, kommandørkaptajn 
Henrik Holck Rasmussen, mens skibet stadig ligger i Det 
Indiske Ocean.

Der var engang, for kun 5-6 år siden, hvor det ikke var 
ualmindeligt at tage 10-15 kilo på i løbet af et tre måneder 
langt togt med inspektionsskib til Nordatlanten. Det var 
lidt, som det stadig er i dag på en boreplatform, hvor for 
meget mad er den største helbredstrussel.

Ombord på søværnets skibe kunne man dengang, som 
stort set alle andre steder i Forsvaret, hyggespise kager i 
lange baner mellem morgenmad, frokost og aftensmad – 
og igen før natmaden. Der var heller ikke de samme tilbud 
om at dyrke motion. 

Det har tidsånden og officersuddannelsen ændret grun-
digt på. Nu er der frugt til mellemmåltider, kun kager på 
fødselsdage og masser af motionstilbud.

Premierløjtnant Camilla Boye er Esbern Snares idræts-
officer og formand for idrætsudvalget. Inden holdets 
afgang besluttede udvalget, at dets pulje på 10.000 kr. bl.a. 
skulle bruges til ekstra sjippetove, en vægtvest og en ny 
vægtstang med kalk. 

Skibet er desuden normeret til fire løbebånd samt et med 
”stav-håndtag”, fire motionscykler, tre spinningcykler og 
en romaskine. Dertil kommer en del bænke og vægte, 
maskiner til styrketræning og en stor bunke madrasser til 
”planker”, burpees og lignende.

- Men vi er også 168 ombord, så der er faktisk perioder 
med kø ved maskinerne, fortæller Camilla Boye.

Hun er som idrætsofficer også ansvarlig for, at trænings-
tilstandsprøverne bliver gennemført. På denne mission er 
det nu ikke noget problem, for alle prøver blev klaret inden 
afgangen fra Danmark.

For dem, der vil variere træningen mest muligt, er ”fæl-
les-FUT” hver anden dag et glimrende tilbud.

På Esbern Snare står premierløjtnant Teddy Brøns for 
en del af den træning. Han sætter med jævne mellemrum 
”tabata” på programmet. Det er et japansk udviklet træ-
ningsprincip, som kort fortalt består i at træne den samme 
øvelse otte gange à 20 sekunder med 10 sekunders pause 
mellem hver gentagelse.

- Man brænder maksimalt igennem med otte genta-
gelser. For at undgå overbelastningsskader vælger jeg at 
træne primært med egen kropsvægt. Kroppen siger selv 
stop, når den ikke kan mere, forklarer Teddy Brøns.

Han fik øjnene op for tabata på officersskolen, hvor ka-
detterne lærer en del forskellige principper. Når hans valg 
faldt på tabata, er det, fordi øvelserne kan varieres, så alle 
uanset niveau kan få noget ud af træningsmetoden.

KRAM
Med ombord på Esbern Snare var der to sygeplejersker på 
kontrakt, Kristina Kongshede og Winnie Sejer Svendsen. Ud 
over bulne fingre og influenza tog de sig af KRAM-program-
met, som står for Kost, Rygning, Alkohol, Motion.
Rygestop-kurserne er efterspurgte. På et godt togt som 
Esbern Snares netop overståede når omkring en snes 
mennesker at kvitte smøgerne.

Der serveres naturligvis ikke alkohol, når skibet er i 
søen. For det personel, der ikke har vagt i havn, afspejler 
alkoholforbruget det dagligdags forbrug.

- Kosten er noget, kabyssen står for. Der serveres hele 
tiden alternativer til ”mormor-køkkenet”, d.v.s. masser af 
salat med proteinrige alternativer som humus. Besætnin-
gen har også mulighed for at bruge de to sygeplejersker 
som personlig sundhedscoach og snakke individuel kost-
plan, siger skibschef Henrik Holck Rasmussen.

Projekt ”Sundt Skib – Sund Livsstil” sikrer dels, at be-
sætningen står godt rustet til at klare træningstilstandste-
sten og dels, at den gamle tradition med at tage adskillige 
kilo på under en international operation er vendt til vægt-
tab. For enkeltes vedkommende helt op mod ti kilo.

Sundt skib, sund livsstil
Officersuddannelsen styrker træningstilstanden 
på internationale operationer

FYSISK TRÆNING
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Idrætsudvalget ombord på 
Esbern Snare besluttede, 

at dets pulje på 10.000 
kr. bl.a. skulle bruges 

til ekstra sjippetove, 
en vægtvest og en ny 
vægtstang med kalk.
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Jubilerende idrætsforening 
i topform

Trods hegnet rundt om Varde Kaserne er Idrætsfor-
eningen Varde Garnison (IVG) en meget åben forening. 
Siden Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) for få år siden 
inviterede pårørende til militærets ansatte samt tidligere 
ansatte, der er gået på pension, indenfor for at dyrke idræt, 
har IVG fået ca. 60 civilist-medlemmer. Med lukningen og 
overflyttelse af personel fra Sønderborg Kaserne, som blev 
nedlagt i april 2014, har Varde Garnison fået flere ansatte 
og dermed også flere IVG-medlemmer. Foreningen har 
næsten 750 medlemmer. 

I modsætning hertil har andre militære idrætsforeninger 
oplevet en mindre medlemsnedgang blandt det militære 
personel med de forholdsvis nye regler, der betyder, at den 
frivillige idræt skal foregå udelukkende i fritiden, hvor det 
at holde sig i form tidligere indgik som en naturlig del af 
arbejdstiden.

IVG fejrede i november sidste år 60 års jubilæum i fin 
stil. De seneste års medlemsfremgang har betydet, at den 
i dag er en af byens største idrætsforeninger med tilbud til 
såvel bredden som eliten.

Personellet er presset 
Major Kurt Allan Nicolaisen, formand for IVG, forklarer for-
eningens succés med den brede palet af tilbud kombineret 
med en stor villighed og evne til fornyelse, hvor man går 
meget langt for at imødekomme medlemmernes ønsker 
og behov.

- De store strukturændringer, der de seneste år har 
ramt Forsvaret, kan også mærkes i idrætsforeningen. Per-
sonellet er presset af arbejdsbyrden på jobbet, og hvis man 
ønsker at deltage i mesterskaber i DMI, skal man bruge 
af sin fritid, hvilket er medvirkende til, at deltagelsen til 
stævner og mesterskaber i Forsvaret er faldende. Det giver 
således bestyrelsen udfordringer med at finde på alterna-
tiver og udfordrende aktiviteter. IVG skal følge med trenden 
i det civile idrætsmiljø, forklarer majoren om den offensive 
strategi. 

Nye tiltag
Et helt nyt tiltag i IVG-regi er et løb i Varde by, som p.t. er 

på planlægningsstadiet i samarbejde med byens idrætsfor-
eninger og handelsstandsforeningen, som alle er inte-
resserede i et tættere samarbejde med kasernen. Løbet 
kombineres evt. med mountainbike og skydning. Det skulle 
gerne blive en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor 
IVG-medlemmer mødes i en venskabelig dyst med byens 
borgere. Idéen og ønsket kommer fra tidligere ansatte på 
Sønderborg Kaserne, idet den sønderjyske by i mange år 
havde et sådant løb. 

Kurt Nicolaisen, som til daglig er CH/LOG, peger des-
uden på en stor interesse for ekstremsport som f.eks. 
rappelling, der er under overvejelse som en fremtidig akti-
vitet i IVG. En forlænget ski-weekend, der nok især vil have 
appel til familier, enten sydpå eller til Norge eller Sverige 
er ligeledes i støbeskeen.  

- Der er generelt en god opbakning til aktiviteter og 
arrangementer, hvor hele familien kan deltage. I septem-
ber 2014 var der således over 30 deltagere i en fisketur 
med efterfølgende grillmad ved Alslev Fiskesø, fortæller 
majoren, som selv var med sammen med sit 4-årige bar-
nebarn.  

Af andre nyere tiltag kan nævnes samarbejdet med Var-
de Faldskærmsklub. Klubben gennemfører i samarbejde 
med IVG en grundlæggende springuddannelse for værne-
pligtige afsluttende med faldskærmsspring. De værneplig-
tige er glade for at kunne snuse til disciplinen og se, om 
det er noget for dem. Varde Garnison har i øvrigt et hold på 
otte elitefaldskærmsspringere, som er med på såvel det 
militære som det civile landshold. 

Medlemsfordele
IVG-medlemmer kan få et tilskud til kontingentet i flere 
private klubber, som foreningen samarbejder med; det 
gælder f.eks. Varde Faldskærmsklub og byens svømme-
klub, hvor IVG ikke selv kan tilbyde de nødvendige facilite-
ter for udøvelsen.

Af andre indlysende fordele ved et medlemskab af IVG 
er et yderst beskedent månedligt kontingent på 17,26 kr. 
Udover tilskud til svømmehallen yder foreningen tilskud 
til startgebyr ved civile sportsarrangementer og tilskud til 

Strukturændringerne, der de seneste år har ramt Forsvaret, 
kan mærkes helt ude i en lokal idrætsforening.

AF JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN
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kursusvirksomhed – bl.a. speedbådscertifikat. Og med-
lemmerne kan låne fiskegrej, dykkerudstyr, både, kanoer 
og kajakker, hvilket er meget populært i forbindelse med 
ferier og weekendture. 

IVG er organiseret i 21 selvstyrende afdelinger, som 
spænder lige fra løb og fodbold til golf, fiskeri og jagt. Helt 
i top over de mest populære sportsgrene med flest aktive 
udøvere ligger flugtskydning, svømning, golf og løb. En del 
pensionister er glade for flugtskydning på grund af mulig-
heden for at holde skydefærdighederne ved lige. 

Ved den spæde start tilbage i november 1954 blev der 
trænet i gode militære discipliner som fægtning, gymna-
stik, skydning, boksning og boldspil. Dengang var formålet, 
at fremme interessen for frivillig idræt blandt befalings-
mænd i garnisonen.

I dag er barren sat lidt højere. I den nedskrevne mål-
sætning og vision hedder det blandt andet, at ”IVG skal 
være den bedste idrætsforening inden for Dansk Militært 
Idrætsforbund, hvor det er attraktivt at være medlem” med 
tilføjelsen, at IVG skal tilgodese såvel bredden som eliten.

IVG har i år gennemført militære mesterskaber i bad-
minton, udendørs fodbold, mountainbike og Cross Country 
med deltagere fra hele landet. 

Familie til idræt sammen
Når der er plads i kalenderen, tager overkonstabel Finn 
Falck, ægtefællen Gitte og deres voksne børn, Camilla og 
Nicolai, til Varde for at motionere i IVG’s træningslokaler. 
Familien, som bor i Esbjerg, træner som oftest lørdag 
formiddage.

Gitte Falck er ansat i ældreplejen og går hver dag så 
mange skridt, at hun får dækket behovet for motion. Træ-
ningen sammen med familien er derfor mest for hyggens 
skyld for hendes vedkommende.

- Vi startede de fælles træningssessioner i foråret 2013, 
fordi Camilla skulle ind til Gardehusarerne for at aftje-
ne værneret, og i den forbindelse havde hun brug for at 
blive trænet op. Vi kan lide at komme her, stemningen er 
hyggelig. Og prisen for et medlemskab er lav, hvilket også 
betyder noget, siger Gitte Falck.

Hun har tidligere gået i et almindeligt fitnesscenter, hvor 
hun imidlertid syntes, at der i modsætning til IVG’s afslap-
pede stil var for meget fokus på at tage sig ud i smart tøj. 

- Det er dejligt at komme her som familie og have noget 
sjov sammen. Det er et lille åndehul i en presset hverdag. 
Mens vi sidder på motionscyklerne eller træner på løbe-
båndet, får vi talt sammen, fremhæver Gitte Falck. 

– Vi går meget langt for at imødekomme 
medlemmernes ønsker og behov, siger 
formanden for Idrætsforeningen Varde 

Garnison (IVG) major Kurt Nicolaisen.



Her kan tidligere 
officerer mødes

”Den, der lever skjult, lever godt” er 
der et gammelt mundheld, der siger. 
Men Foreningen af Officerer uden 
for Aktiv Tjeneste (FOUAT) drømmer 
om at komme en smule frem i lyset. 
Foreningen har eksisteret siden 1891 
”and is still going strong!”

FOUAT er én af de over 100.000 for-
eninger, der findes i Danmark. 

FOUAT arbejder decentralt i kred-
sene. Det årlige kontingent ligger på 
mellem 100 og 150 kroner.

I sommerhalvåret består aktivite-
terne mest i skydninger og ekskursi-
oner….

I vinterhalvåret står den mest på 
foredrag og lignende indendørs akti-
viteter….

FOUAT’s protektor er Hans Kongeli-
ge Højhed Prinsgemalen.

Et bindeled til Forsvaret 
På landsformanden for FOUAT, gene-
ralmajor (pens.) Jens Erik Frandsens 
initiativ var der i begyndelsen af de-
cember 2014 en drøftelse mellem ham 
og HOD’s formand Niels Tønning.

- FOUAT skiller sig ud ved primært 

FOUAT er et bindled til Forsvarets officerer

AF ERLING B. FLEBBE

FORENINGEN AF OFFICERER UDEN FOR AKTIV TJENESTE

at virke for officerer - linje såvel som 
reserve og på tværs af værnene. Og 
vi tror på, at der er mange officerer, 
som ved afgang mister tilknytningen 
til Forsvaret, selv om de måtte ønske 
det modsatte. Der kan vi komme ind 
og løse en opgave for HOD’s afgåede 
medlemmer, siger Jens Erik Frand-
sen.

Niels Tønning gav udtryk for, at 
”vi i HOD har mange gode tilbud til 
afgåede officerer, blandt andet i form 
af medlemskab af arbejdsløshedskas-
se, fælles forsikringer samt de mere 
ordinære medlemsfordele i form af 
rabat ved indkøb og lignende. Men lige 
præcis den facet, som FOUAT dækker, 
ligger ikke inden for vores virkefelt. Så 
med den givne anledning burde vi vel 
kunne gøre fælles sag. Altså kan vi en 
gang imellem støtte FOUAT med en 
smule plads på vores medieflade, mod 
at I vedligeholder et bindeled til For-
svaret, som gør, at vore medlemmer 
kan bevare tilknytningen i et aktivt 
socialt regi.”

Fra venstre:
1) Generalmajor Ib Johannes Bager, der har 
holdt foredrag for Sydjyske Kreds om ”40 år i 
Forsvaret - Hvad de lærte mig.”

2) Oberst Klavs Lawes, der holdt foredrag 
i Københavnskredsen om ”Min tid som 
forsvarsattaché i Moskva.”

3) BA Claus Christoffersen, der holdt 
foredrag i Københavnskredsen om 
”Soldaterkongen - Frederik den 2. af 
Prøjsen.”

4) General Hans Jesper Helsø, der holdt 
foredrag i Københavnskredsen om ”11. 
september 2001 - følgerne for dansk 
Forsvar.”

5) Professor Katherine Richardson, der holdt 
foredrag i Københavnskredsen om ”CO2-
problematikken - Den globale opvarmning.”

DETTE ER FOUAT:

•  FOUAT findes overalt i hele landet. Der 
er 6 kredse, der dækker næsten hele 
geografien.

•  På landsplan er vi for tiden ca. 350 med-
lemmer.

•  Idégrundlaget er at skabe fora, hvor 
tidligere officerer kan mødes omkring 
aktiviteter af fælles interesse med 
militært og historisk tilsnit samt holde 
sig nogenlunde ajour med, hvad der sker 
inden for Forsvaret.

•  Vi betragter os selv som en traditionsbæ-
rende forening.

•  Medlemsskaren består af tidligere 
officerer af linjen og reserven fra alle tre 
værn plus enkelte andre, der har samme 
interesser.

•  I kort form består FOUAT’s aktiviteter af 
foredrag, skydning på pistol og ekskursi-
oner med militærhistorisk indhold.

…vil du gerne vide mere 
om FOUAT, kan du orien-
tere dig på vores hjemme-
side www.fouat.dk eller 
bruge QR-koden.
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Ung dansk officer modtager 
US Bronze Star 

Det hører til sjældenhederne, at 
danske officerer med rang af kaptajn 
modtager den fornemme US Bronze 
Star Medal. 

Ikke desto mindre modtog kaptajn 
Thomas H. Helsgaun medaljen med 
posten den 20. januar – cirka seks 
måneder efter at have forladt Forsva-
ret. Han tog orlov fra Forsvaret for at 
bestride jobbet som Production and 
Service Manager hos APM Terminals i 
Århus. (Læs artiklen side 11).

Thomas H. Helsgaun modtager The 
Bronze Star Medal som anerkendelse 
for sin tjeneste ved det firestjernede 
ISAF-hovedkvarter i Kabul, hvor han 
gjorde tjeneste fra januar til juli sidste 
år. Under udsendelsen var 31-åri-
ge Thomas H. Helsgaun midlertidig 
udnævnt major og forrettede tjeneste 

som Military Assistant for brigade-
general Morten Danielsson, der var 
chef for antikorruptions-enheden i 
ISAF-hovedkvarteret.

Multitasking og can-do-attitude 
- Da jeg blev udsendt, stod ISAF-ho-
vedkarteret over for at skulle transfor-
mere sig til de nye opgaver i Resolute 
Support Mission. Det var en hektisk, 
men også super spændende perio-
de at være en del af, siger Thomas 
Helsgaun, der blandt andet får stor 
anekendelse for sin ”professionalis-
me, multitasking og can-do-attitude” 
i indstillingen, som er underskrevet 
af blandt andre den amerikanske 
ambassadør i Danmark.  
- Det er et kæmpe skulderklap, og det 
er selvfølgelig svært ikke at blive rigtig 

Som en af de yngste danskere nogensinde har kaptajn 
Thomas Hagelung Helsgaun modtaget US Bronze Star Medal. 

stolt. Jeg synes jo blot, at jeg passe-
de mit job dernede. Men tildelingen 
underbygger, hvor god en uddannelse 
vi danske officerer har modtaget. Det 
var den analytiske metode fra HO og 
VUT-I, jeg havde med, og som jeg 
kombinerede med åbenhed og gå-på-
mod dernede. Nu er det blot ærgerligt, 
at jeg ikke har en uniform at hænge 
medaljen på, siger Thomas H. Helsg-
aun med et smil.
The Bronze Star Medal er den femte-
højeste rangerede militære medalje 
i USA. Med tildelingen af Bronze Star 
kommer danske Thomas H. Helsgaun 
i fornemt selskab med personligheder 
som John Kerry, Colin Powel, Alexan-
der Haig, Norman Schwarzkopf, Oliver 
Stone og Ernest Hemingway. 

TEKST OG FOTO:  JOURNALIST MORTEN FREDSLUND

When the world calls, you need to trust the safety of your
transportation anywhere anytime



Det er sjældent, man hører en tidligere højtstående ame-
rikansk officer kritisere USA’s invasion af Afghanistan efter 
al-Qaedas terrorangreb den 11. september 2001. Men det 
vælger tidligere generalløjtnant Daniel P. Bolger at gøre i 
en nyligt udgivet bog.

- Hvorfor angreb vi Taleban? De havde ikke angrebet 
USA, siger Bolger i et interview med Fagbladet Officeren.

- Taleban var ikke vores rigtige fjende. Det var Osama 
bin Laden og et par hundrede al-Qaeda-krigere, der havde 
angrebet os. De var vores egentlige fjende.

Det 500 sider lange værk har en slagfærdig titel: ”Why 
We Lost – A General’s Account of the Iraq and Afghanistan 
Wars”.

I bogen fremlægger Bolger den første detaljerede og kri-
tiske gennemgang af de to krige skrevet af en højtstående 
officer, som både deltog i beslutningsprocessen og befandt 
sig på eller nær slagmarken. Selv siger han, at ærindet 
med bogen er at sætte en offentlig debat i gang om de to 
kriges berettigelse.

- Jeg så gerne, at vi i USA følger det britiske og danske 
eksempel og får nedsat en undersøgelseskommission. Vi 
har behov for at vide, hvad der skete, hvorfor det skete, og 
hvad der vil ske i fremtiden, vurderer Bolger.

Hans forudsætning for at skrive et helhedsværk om de to 
krige, der skød det 21. århundrede ind, er uantastelig. Bol-
ger har en ph.d. i krigens historie fra University of Chicago.

Små terrorceller
Inden sin pension i 2013 havde han gjort tjeneste i den 
amerikanske hær i 35 år. I 2005-06 ledte Bolger koalitio-
nens træningsprogram i Irak, og i 2011-13 var han øverst- 
befalende for NATO’s træningsprogram i Afghanistan.  
I begge lande arbejdede han tæt sammen med danske 
officerer og soldater.
Generalens hovedtese er, at de indledningsvis succésrige 
invasioner af Afghanistan i 2001 og Irak i 2003 førte til en 
overdreven optimistisk vurdering af USA’s evne til at vinde 
slaget mod en i grunden uklart defineret trussel.
- I det øjeblik præsident Bush stiller op i Kongressen i 
september 2001 og erklærer, at USA’s fjende ikke alene er 

al-Qaeda, men også dem, der giver terrorgruppen ly, fler-
dobler vi antallet af fjender. I stedet burde vi have nøjedes 
med at eliminere al-Qaeda og så trække os ud af Afgha-
nistan, siger Daniel Bolger.
Og det var ikke kun Taleban, der blev udnævnt til fjende og 
terrorister, selv om de ikke var gjort af samme stof som 
al-Qaeda. Det blev også Baath-partiet og sunnistammer 
loyale over for Saddam Hussein i Irak samt shia-militser 
støttet af Iran.
- Ved at udpege dem alle til vores fjende såede vi samti-
dig sæden til dannelsen af mange små terrorceller rundt 
omkring, der er inspireret af al-Qaedas kamp mod Vesten. 
Det fænomen udspiller sig nu med Islamisk Stat i Irak og 
Syrien og det nylige angreb i Paris, mener Bolger.
Det er generalløjtnantens overbevisning, at præsident 
Bush forspildte en mulighed i september og oktober 2001 
for at undgå en invasion af Afghanistan, som har vist sig at 
være ekstremt kostbar både økonomisk og i menneskeliv.
- Der var et vindue på fire uger, hvor vi burde have lagt 
flere kræfter i at få Pakistan og Saudiarabien til at lægge 
pres på Taleban og overtale dem til at fryse al-Qaeda ud 
af Afghanistan. Vi kunne have forsøgt at splitte Taleban og 
al-Qaeda, mener Bolger.

Ingen grund til at gå ind i Irak
Invasionen af Irak var ligeledes en fejltagelse, vurderer den 
tidligere general. 

- Det er ikke noget, jeg mener nu. Det var min opfattelse 
dengang. Saddam Hussein var ganske vist en trussel og 
havde været det siden Golfkrigen i 1991. Men Iraks for-
bindelser til terrorgrupper var perifer. Måske havde han 
kemiske våben, måske ikke. Vi burde have ventet og set 
tiden an. Der var ingen grund til at gå ind i 2003.

Hvis det så i sidste instans havde vist sig uundgåeligt at 
invadere begge lande, burde USA og dets allierede ifølge 
Bolger have trukket sig ud så hurtigt som muligt.

- Det er selvfølgelig korrekt, hvad Colin Powell har sagt – 
at når man først har slået noget itu, ejer man det, siger den 
pensionerede general.

- Men spørgsmålet, vi bør stille, er, om ikke situationen 

Amerikansk general kalder 
to krige en fejltagelse
I et detaljeret værk om krigene i Afghanistan og Irak påpeger den 
pensionerede general Daniel Bolger, at USA gik efter de forkerte 
fjender efter terrorangrebet i 2001. 

INTERNATIONALT

AF JOURNALIST MARTIN BURCHARTH, NEW YORK
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DANSK FORSVAR ER 
MINDRE HIERARKISK

General Bolger har i flere år arbejdet sammen med dan-
ske officerer og soldater i Afghanistan og Irak. Han me-
ner, at det danske Forsvar rager op over alle andre i såvel 
dets kampevne som dets kapacitet til at løse problemer.

- En ting, jeg bemærkede, er, at danske soldaters våben 
enten er uladte eller rede til at blive affyret. Det skyldes 
en højere professionalisme og disciplin hos danske sol-
dater. Det var også grunden til, at Taleban frygtede dem 
mere end andre. Den amerikanske og britiske hær følger 
af sikkerhedsgrunde en flerstrenget procedure.

Bolger iagttog endvidere, at danske soldater er bedre og 
hurtigere til at improvisere en løsning af tilsyneladende 
komplicerede problemer på slagmarken.

- Jeg tror, at det skyldes en større uddelegering af ansvar 
til soldat og officer. Det danske forsvar er langt mindre 
hierarkisk end andre hære, og det er en fordel, mener 
Daniel Bolger.
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- Fjenden var hverken Taleban eller Saddam Hussein. Den var Osama bin Laden og hans lille gruppe af krigere i al-Qaeda, mener pensioneret 
general Daniel Bolger (t.h.), som her ses sammen med tidligere forsvarsminister Robert Gates i Afghanistan i 2007. Foto: Alex Brandon/AP.

i Irak og Afghanistan ville have været mindre kaotisk, 
dersom vi havde trukket os ud efter sejren over af Saddam 
Hussein og Taleban. At kontrollere et land betyder vel ikke, 
at man er forpligtet til at løse problemer, hvis oprindelse 
ligger hundreder af år tilbage.

- Når det kommer til stykket, tilføjer Bolger, ville en 
mere effektiv bekæmpelse af terrorfjenden utvivlsomt have 
indebåret indsættelse af det paramilitære CIA og special-
styrker frem for konventionelle styrker.

- Problemet er, at hverken CIA eller specialstyrkerne 
dengang var gode nok til at gå på jagt efter enkeltindivider 
i Afghanistans uvejsomme bjerge. Det er noget, de først 
fik lært i 2005. Men anvendelsen af flybombardementer og 
specialstyrker mod Islamisk Stat i Irak i dag illustrerer, at 
man har draget de rigtige konklusioner.

I lyset af general Bolgers skarpe kritik af de to krige 
kan det undre, at han og officerer, der sympatiserede med 
ham, ikke kom med indvendinger på et tidligere tidspunkt.

- Der er simpelthen ikke en tradition for at træde tilbage 
i protest. I stedet er der en tendens blandt officerer til at 
acceptere de civiles (politikere og embedsmænd) ordrer og 
prøve at få det bedste – det mindst skadelige – ud af det, 
konkluderer Daniel Bolger.
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FORSVARETS LEDERUDDANNELSE
Michael Lyhne fremlægger 

resultaterne af undersøgelsen 
for kadetterne på Hærens 

Officersskole. 

Psykologistuderende Heidi Gabriel Hansen 
og Michael Lyhne under fremlæggelsen af 

undersøgelsens resultater for det nyeste 
hold kadetter på Hærens Officersskole. 
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Plads til at fejle?

Kadetterne på Hærens Officersskole bliver konstant be-
dømt på deres bidrag, deltagelse, engagement og indsats i 
undervisningen. På skolen kommer de under et stort pres 
med en benhård indbyrdes konkurrence, som de vel at 
mærke selv er med til at skabe. 

Deres indtryk af ånden på skolen er blandet. Nogle har 
en oplevelse af, at ”du-får-kun-en-chance”, andre at det er 
OK at begå fejl. Man skal bare ikke begå samme fejl mere 
end en gang.

Sådan kan man i grove træk opsummere det seneste 
hold kadetters oplevelse af undervisningen på Hærens 
Officersskole. Midt i januar sad de over for to psykologi-
studerende, der fremlagde deres indtryk af kadetterne og 
deres uddannelse efter i tre måneder at have fulgt med 
fra sidelinjen. Bl.a. har de to været med kadetterne på 
patruljekursus ved Jægerkorpset og deltaget i en øvelse i 
Sydtyskland.

De to psykologistuderende ved Århus Universitet – Heidi 
Gabriel Hansen og Michael Lyhne – har undersøgt kadet-
ternes læringsforløb, og hvordan den enkelte kadet oplever 
mulighederne for at lære under de forhold, undervisnin-
gen byder praktisk såvel som teoretisk. I forbindelse med 
undersøgelsen iagttog og bidrog kadetterne til udvikling af 
deres praksis. 

Undersøgelsen er led i de studerendes universitetsop-
gave. Hidtil er officersuddannelsen kun i meget begrænset 
omfang blevet undersøgt.

Et af de centrale punkter i deres analyse er kadetternes 
oplevelse af, at refleksion kan falde tilbage på dem selv 
under evaluering. Det har nogle af kadetterne det fint 
med, mens det for andre betyder, at de holder igen med at 
reflektere. Og det er det stik modsatte af hensigten med 
refleksionens rolle på Hærens Officersskole.

Anerkendelse er helt afgørende
- En anden af vore vigtige iagttagelser er, at kadetterne 
stoler på fællesskabet i klassen. De tør stille spørgsmåls-
tegn og sige ting højt. De er ikke ude på at kritisere deres 
uddannelse, men i at skabe en praksis. De er her med en 
100 pct. tilstedeværelse, fortæller Heidi Gabriel Hansen.

- På officersuddannelsen sætter vi fokus på, hvordan 
man lærer. Her ikke noget afkrydsningsskema med karak-
terer om uddannelsen og dens elementer. De to psykologi-
studerendes undersøgelse er det tætteste, vi kommer på 

at høre, hvad kadetterne synes om uddannelsen. Derfor 
vægter jeg de psykologistuderendes undersøgelse meget, 
meget højt, understreger kaptajn Anders Kjergaard, der er 
en af underviserne på Hærens Officersskole.

Heidi Gabriel Hansen og Michael Lyhnes indtryk af offi-
cersuddannelsen, som den foregår på Frederiksberg Slot, 
er meget positivt:

- Der er meget stor diversitet på kadetholdet. Vi har op-
levet dem i mange forskellige situationer og set, at de har 
mange kompetencer, som også kommer i spil.

- Det lederideal, skolen skaber, er, at den ideelle leder 
er i stand til at sætte sig selv i baggrunden for at skabe 
overblik. Den ideelle leder forstår, hvordan en situation 
skal løses, og er i stand til at skabe distance til noget for at 
tage en nøgtern vurdering, forklarer de to.

- Jeg opfatter det sådan, at der er meget mere plads til 
at afprøve ting her. Vi er blevet bedre til at få at vide, at vi 
fejler. Men samtidig oplever jeg et meget større pres, end 
jeg har gjort på andre uddannelsessteder, jeg har gået på, 
som en af kadetterne udtrykker det.

Kadetterne har en oplevelse af, at 0-fejl-kulturen virker 
forskelligt for de enkelte, afhængigt af hvilket fagligt 
niveau de ligger på i klassen. De fagligt ”tunge” kan dog 
bede om hjælp hos underviserne. 

Alle er de enige om, at anerkendelse er helt afgørende 
for uddannelsen, hvad enten den kommer fra officererne 
eller kammeraterne.

- Balancen forsvinder, hvis man kun påpeger fejl og 
mangler. Hvis man anerkender styrker og svagheder, så 
får man det hele menneske og skaber drivkræfter i den 
enkelte for at nå bedre resultater. Anerkendelse løfter folk, 
som kaptajn Anders Kjergaard udtrykker det.

Lederevnerne bliver konstant testet 
- På Hærens Officersskole er der en forståelse for, at nogle 
ting skal være på plads, før man kan træffe beslutninger. 
Her er de studerende bekendt med, at små faktorer skal 
være opfyldt, før man kan tage selvvalgte beslutninger, 
fortæller Heidi Gabriel Hansen og Michael Lyhne.

Deres klare indtryk er, at Forsvarets lederuddannelse 
har den fordel, at den opererer med en praksis ved siden 
af. Man kommer hurtigere til en test som leder her, man 
leder konstant, og lederevner bliver testet. Derfor hviler 
der konstant et ansvar på kadetterne.

Ja, men man skal ikke begå samme fejl mere end en gang.
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- Det kan de godt lide. Men samtidig ville de sætte pris på 
langt mere anerkendelse for deres styrker og kompetencer. 
Når det sker, som f.eks. på patruljekurset med Jægerkorp-
set, så får det en positiv betydning for deres engagement. 
Og giver lyst til at tage et endnu større ansvar, siger Michael 
Lyhne.

- Hovedpointen på Hærens Officersskole er at skabe 
stærkere ledere, der kommer ud i stressede situationer. De 
kommer ud for situationer, der indebærer andre dimensio-
ner, end man normalt forbinder med ledelse. Under udsen-
delse opererer de f.eks. i en form for livsfare. Man kan ikke 
forberedes på, at man selv eller ens folk kan miste livet, 
eller at man skal tage liv. Men ikke desto mindre er det de 
beslutninger, kadetterne bliver trænet og uddannet i, siger 
Michael Lyhne.

- Kompetence og engagement er nogle af de nøgleord, 
jeg vil bruge. Kadetterne er virkelig kompetente på mange 
områder. Deres engagement er også vigtigt. De er ikke som 
universitetsstuderende, hvor det er sværere at afsløre mang-
lende engagement. På officersuddannelsen kan man ikke 
være en del af praksis uden at være aktivt til stede, forklarer 
Heidi Gabriel Hansen.

En motiverende faktor for kadetterne kan være, at den 
med højeste karakterer får lov til at vælge tjenestested først. 
Derfor giver det endnu mere mening at få gode karakterer.

- De har sociale kompetencer, der hænger sammen med 
deres praksis. Under en øvelse ved Nürnberg delagtiggjorde 
de os to udenforstående i øvelsen. Det vidner om engage-
ment. Samtidig satte de en ære i at kunne stå på benene, 
selv om de led af et drønende søvnunderskud, ikke havde 
spist ordentligt i dagevis og lignende. Det viser, at de har 
den rette holdning. På uddannelsen overtager man også en 
holdning, man uddanner sig ikke kun, understreger Michael 
Lyhne.

- Vi stræber efter at skabe en officer, der kan indgå i sam-
arbejde i alle sammenhænge. Her adskiller vi os markant i 
forhold til andre uddannelser. Man vil yde en ekstra indsats 
for dem, man kender og har sociale relationer til, når man 
f.eks. står i Afghanistan. Konkurrence er en stor del af det, 
kadetterne får med herfra. Presser man hinanden, får man 
også bedre resultater. Vi vil gerne skabe helstøbte menne-
sker. Derfor er det spændende at høre om Heidis og Michaels 
oplevelser og indtryk, siger kaptajn Anders Kjelgaard.

Kadet Michael Lyhne og 
kaptajn Anders Kjergaard, 

som underviser holdet af 
kadetter. 

FORSVARETS LEDERUDDANNELSE
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Kultursammenstød
For maleren Thomas Kluge var det lidt af et kultursammenstød, 
da han samarbejdede med en militærkomité, der skulle sikre, at 
detaljerne i hans Balkanbillede var korrekte.

AF JOURNALIST INGRID PEDERSEN 
FOTO: RENÉ RASMUSSEN M.FL. 

MIT MØDE MED EN OFFICER

I hvert nummer af Fagbladet 
Officeren interviewer vi en person, 
der i sit professionelle liv har 
samarbejdet med officerer.

Maleren Thomas Kluge har aldrig 
været soldat, og han betegner selv sin 
familie som en kulturradikal familie af 
68’ere, der ikke interesserede sig for 
militæret. 

Først da han fik en bestilling på det 
store billede ”Et kort ophold”, der 
hylder danske soldaters indsats på 
Balkan, kom han i kontakt med For-
svarets officerer, og det har han haft 
flere gange siden.

Hans seneste store værk, ”1864”, 
der er malet til Sønderborg Slot, 
skildrer nederlaget dengang. Blandt 

bestillingsarbejderne har også været 
et stort billede af hele den kongelige 
familie og en række portrætter af 
kongelige og betydningsfulde perso-
ner – blandt andet et billede af gene-
ralmajor, tidligere hofmarskal Søren 
Haslund-Christensen til Herlufsholm 
Kostskole. 

- Men min første kontakt med mi-
litæret var, da jeg i midten af 90’erne 
skulle male billedet af danske soldater 
i Bosnien, fortæller han. 

Da han ikke kendte til soldaterli-
vet, var han to gange på besøg hos 

danske soldater i Bosnien. Han var 
ude på patruljer sammen med dem, 
og den dengang 29-årige maler gik 
blandt andet en dagsmarch på 32 
kilometer med 15 kilo oppakning, han 
fløj i helikopter over sønderbombede 
landskaber og tilbragte 24 timer i en 
Leopard-kampvogn. 

Billedet var bestilt af den amerikan-
ske ambassadør i Danmark Edward 
Elson, der fra amerikanske embeds-
mænd i Bosnien havde hørt megen 
ros af de danske FN-soldater dér. Han 
mente, at Det Nationale Portrætgalleri 
på Frederiksborgmuseet manglede 
billeder af betydningsfulde øjeblikke 
i historien, og at militærhistorien var 
dårligt repræsenteret på museet. 

Den amerikanske ambassadør men-
te, at Danmark med sin indsats i det 
tidligere Jugoslaven fortjente at fjerne 
nederlagsstemningen fra 1864. 

To komitéer  
Billedet kom ikke til verden uden pro-
blemer og konflikter. 

- Da jeg jo aldrig havde været soldat 
og ikke kendte ret meget til militæret, 
blev der nedsat en militær-komité, der 
skulle sikre, at billedet militært set var 
korrekt – at uniformer og den slags 
var rigtigt gengivet -, og hjælpe med 
at få adgang til soldaterne i Bosnien, 
fortæller Thomas Kluge.

Den militære komité bestod af gene-
ral, tidligere forsvarschef Jørgen Lyng, 
oberst Jens Greve og oberst Lennart 
de Scheel. Sidstnævnte var med på 
rejsen til Bosnien. 

Thomas Kluge siger selv om bille-

Da Thomas Kluge blev bestilt til at male billedet ”Et 
kort Ophold” af de danske soldater på Balkan, blev 
der nedsat en militærkomité, der skulle sikre, at 
billedets detaljer var korrekte.



det, at det var vigtigt for ham, at de 
danske soldater blev skildret som 
fredsbevarende og ikke aggressive 
- og at soldatens ansigt skulle være 
lidt uskyldigt.  Der er tale om en ung 
soldat med øjne, der er en smule 
skræmt. Han er lidt i konflikt med sig 
selv og på en fremmed mark.

- Den blå hjelm signalerer fred og 
retfærdighed, men Leopard-kamp-
vognen signalerer krig og refererer til 
”Operation Bøllebank” ved Tuzla, for-
tæller han og tilføjer, at den begiven-
hed var utroligt vigtig, fordi den skabte 
respekt om de danske soldater.

- Indtil da havde traumet fra 1864 
hængt ved det danske Forsvar, og ude 
i verden var vi mest kendt som landet, 
der sendte en ubåd til en ørkenkrig, 
griner han og understreger, at Elsons 
mening med gaven var at give dan-
skerne stoltheden tilbage. 

Thomas Kluge var klar over, at bil-
ledet ikke måtte politisere. Der måtte 
ikke være kirker eller moskeer på 
billedet, og soldaternes hund, som de 
havde med på patrulje, passede heller 
ikke ind.

Han fortæller, at han havde man-
ge diskussioner med den militære 
komité om billedet, og der var et vist 
kultursammenstød mellem ham og 
officererne.

- General Lyng var sådan en, man 
tiltalte i tredje person. Det lå jo ret 
langt fra min opdragelse…,men se-
nere blev vi faktisk rigtig fine venner, 
fremhæver han.   

- Heldigvis sørgede nogle for, at 
der også blev nedsat en kunstnerisk 
komité. Den blev Dronning Margrethe 
formand for, og hun og jeg kendte jo 
hinanden, fordi jeg allerede dengang 
havde malet hende, fortæller han.

Blandt uoverensstemmelserne var, 
at militæret ville have Dannebrog på 
billedet, og USA skulle også fremhæ-
ves, fordi ambassadør Elson havde 
foræret Danmark billedet. Til gengæld 
ville den militære komité ikke have en 

- Og der er jo en sammenhæng mel-
lem tabet i 1864 og frem til Danmarks 
indsats på Balkan. Indtil da var der en 
holdning om, at vi skulle holde os væk, 
når de store ville slås. Danmarks rolle 
på det militære område sluttede den-
gang og opstod først igen med vores 
indsats på Balkan, siger han.

- Undervejs har jeg mødt mange 
officerer fra Forsvaret, og jeg har jo 
blandt andet truffet Haslund-Chri-
stensen mange gange. Ham betragter 
jeg som en rigtig god ven. Jeg har 
generelt haft det godt med officererne, 
selv om vi talte hver sit sprog. Men 
vi respekterede hver især hinandens 
roller, og en ting må man sige om 
militæret: Et ord er et ord. Det kan jeg 
godt lide.

soldat, der røg, fordi rygning allerede 
dengang var politisk ukorrekt i USA. 

- General Lyng sagde direkte, at 
”den smøg skal slukkes”. Men da 
dronningen spurgte ”hvorfor det?”, 
kunne de jo ikke rigtig gøre noget, 
da dronningen var formand for den 
kunstneriske komité, nævner Thomas 
Kluge. 

- Et lille dansk flag blev placeret på 
kampvognen, og jeg har malet FN-fla-
get, så det amerikanske kontinent er 
synligt på det, forklarer han.  

Han erklærer, at det måske var lidt 
sjovt, at en pacifist som han blev bedt 
om at male dette billede, og i dag ser 
han lidt anderledes på Danmarks 
krigsdeltagelse. 

- Jeg er blevet lidt klogere, og jeg 
mener bestemt, vi skal støtte, beskyt-
te flygtninge og den slags. Men jeg ved 
stadig ikke rigtig hvordan, siger han.   

Samme soldat 
Det er samme ansigt på alle fire 
soldater – men med forskellige an-
sigtsudtryk. Thomas Kluge havde ikke 
fundet det helt rigtige ansigt i Bos-
nien, så senere betragtede han 180 
soldater i Den Kongelige Livgarde for 
at finde det helt rigtige ansigt på en 
soldat med blå øjne. Det lykkedes.

- Det var den militære komité, der 
insisterede på, at soldaten skulle have 
blå øjne, fortæller han.

- Men den pågældende soldat, Joel, 
har aldrig været på Balkan, siger han.  
Den samme soldat blev brugt på bille-
det fra 1864.   

1864-billedet blev afsløret sidste år i 
forbindelse med markeringen af 150-
året for krigen. 

- Museumsinspektør Inge Adrian-
sen, Sønderborg Slot, ringede allere-
de i 2001, og da lavede jeg de første 
skitser, men det har været svært at få 
billedet finansieret, fortæller han. 

Billedet viser samme unge soldat 
omkring et skakspil – og at slaget er 
tabt. 
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THOMAS KLUGE 

Thomas Kluge er en af Danmarks mest 
kendte malere. Han er 45 år og selvlært 
– bortset fra et ophold på Kunsthøjskolen 
i Holbæk i 1991. Hans stil betegnes som 
nyrealistisk og Rembrandt-agtig. 

Hans portrætter er så detaljerede, at de 
ved første øjekast kan ligne fotografier, og 
da han havde malet et portræt af dronning 
Margrethe som privatperson – i sweater og 
uden smykker, men med rynker i ansigtet, 
udbrød dronningen: ”Jeg skal love for, at 
De har fået det hele med”.

Hans portræt af Anders Fogh Rasmussen 
er ligesom billedet ”Et kort Ophold” en del 
af den permanente samling på Frederiks-
borgmuseet. 

I 2013, da Thomas Kluge havde færdiggjort 
billedet af den kongelige familie, vakte det-
te international opmærksomhed. Billedet 
viser dronning Margrethe som farmor – 
omgivet af børn og børnebørn, så 14 med-
lemmer af den kongelige familie er med 
på billedet, der hænger i en af familiens 
private stuer på Fredensborg Slot. Billedet 
vakte så megen opmærksomhed, at det 
blev omtalt i 280 udenlandske medier og 
190 danske. 

Billedet ”1864” hænger på Museum 
Sønderjylland, Sønderborg Slot. 

- Det viser en tid, hvor alt var tabt, og 
nederlaget påvirkede danskerne helt 

frem til de danske soldaters deltagelse 
på Balkan, siger Thomas Kluge. 

De første skitser til billedet blev lavet i 
2001, men problemer med finansiering 
gjorde, at det først kunne præsenteres 

sidste år, da en række fonde - bl.a. 
BHJ-Fonden, Fabrikant Mads Clausens 

Fond, P.J. Schmidt Fonden, Ny Carls-
bergfondet  og Sportsgood Fonden - 

besluttede at finansiere maleriet.
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KRIGEN I JUGOSLAVIEN

FN – Bosniens syndebuk 

Som et led i modulet Strategisk 

Forståelse var klasse Artemis 

fra Flyvevåbnets Officersskole 

(FLOS) i 2014 på studietur til 

både Serbien og Bosnien. Ar-

tiklen er skrevet på baggrund 

af personlige beretninger fra 

overlevende fra krigen i Bosnien 

samt det tværfaglige moduls 

teoretiske indhold fra FLOS. 

Mens tusindvis af mennesker blev 
dræbt i Bosnien, var Srebrenica ”blot 
en landsby i Europa” ifølge FN’s 
generalsekretær i 1995, Boutros 
Boutros-Ghali. Massakren i Srebreni-
ca var den største massakre i Europa 
siden Anden Verdenskrig, hvor mere 
end 8.000 drenge og mænd i alderen 
fra 12-77 år blev dræbt. Overlevende 
i Bosnien giver i dag FN skylden for 
de uhyrligheder, som de måtte udstå 
under krigen mod de bosnisk-serbiske 
styrker.

“Det er først efter krigen, at det går op 
for mig, at jeg og de andre teenagere 
fra Sarajevo ikke har meget til fælles 

fortæller han, at i opgangen, hvor han 
boede, var det kun stuelejlighederne, 
der havde vand. Irfan bankede aldrig 
på i sin opgang. Han og de andre 
beboere kunne bare gå ind i stuelej-
lighederne og hente vand, når de ville. 
Dørene var altid åbne, og alle hjalp 
alle.

“Intet var smukkere end det. Ingen 
elskede som på det tidspunkt. Folk 
grinede højere og mere oprigtigt, end 
hvad jeg siden har hørt, måske fordi 
det kunne være sidste gang, man fik 
muligheden for det. Alt, vi havde, var 
hinanden, og hvert et sekund talte.” 
(Irfan Gazdic, War Tunnel Guide). 

Et splittet land
Krigen i Bosnien startede i 1992, da 
landet ønskede sin selvstændighed, 
akkurat som Slovenien og Kroatien 
havde ønsket det året før. Men Bosni-
en adskilte sig fra sine tidligere for-
bundsfæller i ex-Jugoslavien. Landet 
havde ikke en særlig stærk økonomi, 
og det var dybt splittet. I Bosnien leve-
de der tre større etniske grupperinger: 
bosnisk-serbere, bosnisk-kroatere 
og bosniakker (bosniske muslimer), 
og frem til krigen havde de levet som 
naboer og i fred. Serbien derimod 
drømte om et Storserbien med alle de 

med andre europæiske jævnaldrende. 
Selvom vi var i vores teenageår, var vi 
i vores indstilling til livet over 30”, for-
tæller Irfan foruroligende og forklarer 
os, hvordan han som barn og teenager 
kunne samle en AK47 med bind for 
øjnene, hvordan de ikke kunne lege i 
Sarajevos gader uden den overhæn-
gende frygt for snigskytter eller artil-
leri, og hvordan familierne kæmpede 
med at skaffe vand og mad. 
Irfan fortæller os, at han kun var 10 
år gammel, da hans by, Sarajevo, kom 
under belejring af de bosnisk-serbiske 
styrker. Han kendte alle krogene af 
Sarajevo. Han vidste, hvornår det var 
bedst at gå udenfor, men han kend-
te også til alvoren, og han havde set 
konsekvenserne, når det gik galt. For 
på hver bjergtop, der omkransede 
Sarajevo, lå der altid snigskytter parat. 
Klar til at skyde på alt og alle, der be-
vægede sig i byens gader og stræder. 
Ikke engang i lejligheden kunne fami-
lien føle sig helt sikker, da der dagligt 
var beskydninger fra artilleristillinger 
mod byen.

Alligevel fortæller Irfan os, at der 
aldrig er blevet udvist så megen næ-
stekærlighed og sammenhold blandt 
indbyggerne, som på den tid under 
belejringen af Sarajevo. Eksempelvis 

AF LØJTNANT MALENE REISMER VESTERGAARD, SEKONDLØJTNANT RENÉ EGEBERG FRANDSEN 
OG LØJTNANT MARTIN GONZALEZ / KLASSE ARTEMIS, FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE.
FOTOS: PRIVAT.

“Vi mødte to bosniakker, som gjorde et stort indtryk på 
os. Hver især har de set krigen med egne øjne, med alt hvad det 
indebærer af følelser i form af frygt, sorg, tab, stress og smerte. 
Det er de to bosniakkers oplevelser fra krigen og deres syn på FN, 
som vi har taget udgangspunkt i denne artikel.” 

Artiklens forfattere
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FN-beskyttede by Srebrenica i 1995, 
hvor over 8.000 mænd blev dræbt af 
bosniske serbere ledet af generalen 
Ratko Mladic. Srebrenica var beskyttet 
af kun 450 hollandske FN-soldater 
på trods af, at FN planlagde at byen 
skulle beskyttes af op mod 7.000. 
Opgaven syntes umulig for de holland-
ske FN-soldater, da deres mandat var 
tvetydigt - beskyt de civile, men ingen 
soldater skal hjem i ligposer. Hollæn-
derne forlod byen efter forhandlinger 
med de serbiske styrker, da Ratko 
Mladic garanterede sikkerhed for alle i 
byen. En garanti, som senere viste sig 
at være intet andet end et tomt løfte.

(Fortsætter på hod.dk)

Hele artiklen kan 
læses på HOD’s 
hjemmeside under 
mappen ”Artikler 
fra Officeren 2015”.  
Scan koden

gamle republikker fra ex-Jugoslavien, 
men drømmen led et knæk, da Slove-
nien og Kroatien opnåede internatio-
nal anerkendelse som selvstændige 
lande. Idéen om et Storserbien stod 
og faldt med Bosnien, og serberne var 
ikke villige til at opgive deres nabo og 
ex-forbundsfælle, da mange serbere 
levede i Bosnien. Bosnien blev i løbet 
af de efterfølgende år en slagmark for 
de tre etniciteter i et splittet land, hvor 
alle prøvede at finde sit eksistens-
grundlag.

De Forenede Nationer (FN) sendte 
i juli 1992 fredsbevarende styrker 
til Bosnien for først og fremmest at 
beskytte hovedstaden Sarajevo. Men 
allerede året efter erklærede FN seks 
byer, herunder Sarajevo og Srebreni-
ca, for “sikre zoner” under FN’s be-
skyttelse. På dette tidspunkt i krigen 
var der allerede mange flygtninge, og 
FN ville sikre sig, at de uskyldige civile 
blev holdt ude af konflikten. Krigen 
i Bosnien fyldte meget i det interna-
tionale samfund, og medier fra hele 
verden dækkede nyheder fra krigen. 
Medierne bragte allerede tidligt i kri-
gen nyheder om de mange massakrer 
på civile af alle etniciteter. Men værst 
var nyheden om massakren i den 

Klasse Artemis med stab på studietur. Her ved EU-delegationen. War Tunnel. 

Grav- og minde-
pladsen for massak-

ren ved Srebrenica. 



OFFICERENS FRIKVARTER

Det er efterhånden nogle år siden, at dønningerne efter 
de berømte eller berygtede tegninger i Jyllands-Posten 
lagde sig. Ifølge undersøgelser var vi danskere også nået 
til et punkt, hvor frygten for terror i vores nærmiljø var tæt 
på forsvundet. Godt nok bliver man mindet om terrortrus-
len i lufthavne og gennem tiltag med øget overvågning. 
Men man vænner sig jo som bekendt til det meste. Med 
angrebet i Paris og den afværgede aktion i Belgien har 
terrorfrygten igen fået plads i mange danskeres bevidst-
hed. Og frygten bliver holdt effektivt i live gennem massiv 
mediedækning. 

Når man definerer terror, taler man typisk om volde-
lige aktioner, der oftest går ud over uskyldige, og som 
udføres af enkeltpersoner, grupper eller netværk for at 
gennemtvinge politiske forandringer og/eller for at skabe 
opmærksomhed om politiske eller religiøse budskaber. 
Som bekendt er det dog ikke den voldelige aktion, der er 
terrorens stærkeste våben, det er den nagende frygt, der 
følger med, og som rammer både enkeltpersoner og hele 
samfund. 

Former for terror
Brug af terror en langt fra noget nyt, og frygten for terror 
har været en del af menneskehedens virkelighed i tu-
sindvis af år. Terrorfrygten har flere ansigter og rammer 
forskellige egne af kloden på forskellige tidspunkter, men 
den kommer åbenbart altid igen i en eller anden forklæd-
ning. Man kan groft sagt opdele terror i følgende kategori-
er:

Den statslige terror
Da 40.000 mennesker blev henrettet af det franske revo-
lutionsstyre i slutningen af 1700-tallet, var der tale om et 
statsligt terrorregime, og det gjaldt også for blandt andet 
nazisterne, Stalin og for Khmer Rouge i 1970’ernes Cam-
bodia. 

Al-Nusra

Al-Qaeda

Brigate Rosse

FARC

Hezbollah

Islamic State

Frygten  
for terror
På ti år har USA brugt 1.283 milliarder USD 
på at bekæmpe terror.

Hele artiklen kan 
læses på HOD’s 
hjemmeside under 
mappen ”Artikler 
fra Officeren 2015”. 
Scan koden
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har vi nu indgået aftale med HOD om rabat til medlemmer.
Du kan således med fordel både få berigtiget din ejendoms-
handel hos os, udarbejdet dit testamente eller en ægtepagt, 
blive rådgivet vedrørende papirløst samliv eller opløsning 
af parforhold - med andre ord, alt hvad du har brug for.

Ring på 70 20 70 83 og hør om dine muligheder. 
HUSK - et godt råd er ganske gratis.

Claus Rehl
Advokat (H)

rehl@ret-raad.dk

Peter Thykier
Advokat (H)

peter-thykier@ret-raad.dk

Den politiske/ideologiske terror
Vi kender og husker den i Europa fra blandt andet Rote 
Armee Fraktion (RAF) og Brigate Rosse. Stærkt venstreori-
entere grupper, der var opstået i kølvandet på studenterop-
røret, og som ville fremme en kommunistisk revolution.

Den etnisk-nationalistiske og separatistiske terror
I Europa er bevægelser som IRA og ETA eksempler på et-
nisk-nationalistisk og separatistisk terror, og det er i nyere 
tid den form for terror, der har kostet langt flest europæi-
ske menneskeliv.

Den religiøse terror
I dag er den religiøse terror éntydigt synonym med islamisk 
baseret terrorisme. Dette på trods af, at eksempelvis højre-
orienterede, racistiske, kristne grupper i USA har opfordret 
til vold mod forbundsregeringen, farvede, jøder og abortlæ-
ger og har udført flere bombesprængninger i nyere tid.

Den islamisk baserede terrorisme har været kendt 
I Ægypten siden slutningen af 1920’erne, men gjorde 
sig først for alvor bemærket efter nederlaget til Israel i 
1967. Det var dog først fra 1992, at den islamisk baserede 
terrorisme egentlig gennemførte terrorkampagner rettet 
mod sekulære politikere, koptere og udlændinge. I det hele 
taget fik den islamisk baserede terrorisme fodfæste i flere 
lande op gennem 1990’erne, og der blev gennemført flere 
aktioner, oftest med et anti-amerikansk udgangspunkt.  

11. september 2001 blev på mange måder et vendepunkt 
for den religiøse terror. Terrorgrupperne er blevet mere 
voldelige og er ikke blege for at udføre massedrab, de er 
blevet mere internationale, når det gælder rekruttering, 
uddannelse og terrormål, deres terroraktioner er nor-
malt asymmetriske, og deres idégrundlag er blevet mere 
abstrakte. Motivet for de mest markante grupper bunder 
i en anti-amerikanisme, utilfredshed med den herskende 
verdensorden og/eller islamisme. 

FAKTA OM TERROR (2013) I FØLGE GLOBAL TERRORISM INDEX:

•  17.958 mennesker blev dræbt 
i terroraktioner I 2013. En 
stigning på 61 pct. i forhold til 
året før.

•  82 pct. af alle dræbte er døde 
som følge af terroraktioner i 
følgende fem lande: Irak, Af-
ghanistan, Pakistan, Nigeria 
og Syrien.

•  Mere end 90 pct. af alle 
terroraktioner finder sted i 
lande med grove krænkelser 
af menneskerettighederne.

•  Mere end 40 gange så mange 
mennesker dør globalt som 
følge af selvmord som af 
terrorisme.

•  66 pct. af alle terrorrelate-
rede dødsfald er sket ved 
terroraktioner udført af en af 
følgende fire terrorgrupper:   

Boko Haram, der betyder 
“vestlig uddannelse er en 
synd”, er en nigeriansk isla-
mistisk militant gruppe under 
ledelse af Muhammad Yusuf. 
Boko Haram blev oprettet I 
2002 og var indtil 2009 en helt 
lovlig organisation I Nigeria. 
Målet er at indføre Sharia-lo-
vene i hele Nigeria, og gruppen 
er i voldelig konflikt med både 
regeringen og de kristne i 
landet.

ISIL eller ISIS (islamisk stat 
i Irak og Levanten/Syrien) 
kontrollerer nordlige dele 
af Irak og de vestlige dele af 
Syrien, hvor den har dannet sin 
egen regering. Grundlagt af 
Abu Bakr al-Baghdadi har den 
islamiske stat med krigere fra 
hele verden gennemført barba-
riske handlinger så brutale, at 
selv al-Qaeda fordømmer dem. 

Målet er at skabe et islamisk 
kalifat.

Taleban, der er grundlagt i 
1994 af Mohamad Omar, var 
oprindeligt en blanding af 
Mujahedeen og en gruppe 
af pashtunske stammefolk. 
Taleban overtog kontrollen med 
Afghanistan i 1996 og regerede 
indtil 2001, da de blev væltet af 
den amerikansk-ledede inva-
sion. I dag har organisationen 
relanceret sig selv som en uaf-
hængig bevægelse i et forsøg 
på at vinde støtte til at forsøge 
at generobre og få kontrol over 
Afghanistan. Målet er et rent 
islamisk Afghanistan. 

al-Qaeda blev dannet i 1988 af 
Osama bin Laden og Abdullah 
Azzam og voksede ligesom 
Taleban under den sovjetiske 
krig i Afghanistan. al-Qaeda 

er den eneste internationale 
jihad-gruppe, der med succés 
har gennemført store angreb 
i Vesten. I dag, hvor mange 
ledere er blevet dræbt, funge-
rer al-Qaeda via en decentral 
struktur ved hjælp af regionale 
celler og tilknyttede organi-
sationer. al-Qaeda har mistet 
en del kraft til ISIS, og der 
har senest været rygter om, 
at gruppen nu planlægger at 
etablere sig i Indien og andre 
asiatiske lande. Målet er inter-
national jihad.

I januar 2012 opstod al-Nusra 
Front eller Fronten til forsvar 
for det syriske folk, som pro-
klamerede sin eksistens med 
en video lagt online.
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Fangsthytterne

Spredt ud i Nationalparken Nord-
østgrønland ligger hundredvis af 
fangsthytter fra en svunden tid, hvoraf 
mange er rene ”håndværkertilbud”. 
Nogle få er så kulturhistoriske, at de 
forsøges bevaret for eftertiden. Her 
kommer både Grønlands Nationalmu-
seum, Sirius-patruljen, Nordøstgrøn-
lands Kompagni Nanok og et inspekti-
onsfartøj med et forpligtende navn ind 
i billedet. 

Polarforskeren Ejnar Mikkelsen 
var her i vintrene 1910-12 og Johan F. 
Petersen 10 år senere. Men ellers har 
det været småt med overvintrende på 
de kanter.

Udsigten er også trøstesløs og nær-
mest håbløs på de årstider.

- Det har ikke været nogen stor fornø-
jelse, bemærker arkitekt Inge Bisgaard, 
som på vegne af Grønlands National-
museum og Arkiv i sommer selv sad og 
kiggede ud af vinduet i Alabamahytten. 
Hun næsten mærker situationen, håb-
løsheden, skuffelsen dengang for mere 
end 100 år siden, da grønlandsfarer og 
polarforsker Mikkelsen og makkeren 
Iver Iversen efter otte måneders hård 
kamp og de voldsomste strabadser når 
tilbage til Shannonøen. Hvor knaldhyt-
ten bygget af vragtømmer venter. Byg-
get af ekspeditionskammerater, som en 
norsk hvalfanger har undsat måneder 
tidligere, efter at ekspeditionsskibet 
Alabama er forlist i isskruninger; noget 
af et antiklimaks 

Ingen aner noget om Mikkelsen og 
Iversens skæbne. Om de lever eller er 
bukket under.

Forude venter der dem to års isola-
tion i ingenmandsland. Hår og skæg 
antager vildmandsdimensioner, inden 
den frelsende engel i skikkelse af S/S 
SJOBLOMSTEN den 27. juli 1912 læg-
ger ind ved Bass Rock og redder dem 
tilbage til civilisationen. 

Det er en fantastisk historie - og 
fortid.

gaard i sin rapport efter sommerens 
store rejse, hvor hun i Sirius’ hoved-
kvarter i Daneborg holdt foredrag 
om de fredede bygninger i Grønland, 
herunder hytter og stationer i natio-
nalparken. Kort: De - fupperne -, som 
kommer rundt i området, skal passe 
på de gamle bygningers historier og 
fortællinger. Deres børnebørn skal 
kunne se de gamle hytter, sliddet og 
brugen af hytterne, mærke ånden. 
Kort sagt: hytterne må gerne se gamle 
ud, og de må gerne holdes ved lige 
med de gængse materialer, der er at 
finde i området. De må bare ikke fjer-
nes eller ændres til noget andet.

Programmet og sejladsen blev 
gennemført helt efter bogen. Inge Bis-
gaard takker på nationalmuseets veg-
ne EJNAR MIKKELSEN’s besætning, 
hvis besejlingsassistance har mulig-
gjort sommerens rekognoscerings- og 
opmålingsresultater. Ligeledes takker 
hun for den meget professionelle logi-
stik, der muliggjorde, at man fik klaret 
alle planlagte registreringer. Der er 
også en velment tak til Restaurant 
EJMI, hvis gastronomiske udfoldelser 
gav dejlige, delikate oplevelser oven 
i den eventyrlige rejse i den smukke 
nationalpark.

Kan man ønske sig mere?

Et kig i arkitektens ”rejsejournal” 
vil for de fleste med hang til Nord-
østgrønland i fordums tider vække 
minder til live. Også selvom de fleste 
kun kender nationalparken og de 
mennesker, der færdes i dens barske 
verden, fra bøgerne. 

I flæng kan nævnes nogle af desti-
nationerne efter starten fra Mester-
svig: Ella Ø, Daneborg, Danmarks-
havn, Blåbærhytten, Hochstetter 
Nanok, Bass Rock, Alabamahytten, 
Ottostrand, Aalborghus, Hvalrossen.

Ja, der er endnu flere..

EJNAR MIKKELSEN, inspektions-
fartøjet, der bærer polarforskerens 
navn, er nutid. I august påmønstrede 
to medarbejdere fra det grønlandske 
nationalmuseum til et to uger langt 
togt. Tre fupper fra Slædepatruljen 
Sirius er også ombord. Opgaven er 
klart defineret: Udlægning af depo-
ter til slædepatruljen og registrering 
og fotografering af fangsthytternes 
aktuelle tilstand. De to ting havde ikke 
meget med hinanden at gøre, men 
man hjalp hinanden, hvor det lod sig 
gøre - i øvrigt sammen med skibsbe-
sætningen. Så mens Sirius-fupperne 
lagde depoter til kommende patrul-
jer, lukkede op for værktøjskassen 
og lavede småreparationer og gjorde 
rent efter ubudne gæster - bjørne - i 
hytterne, målte museumsfolkene 
op, registrerede, dokumenterede og 
fotograferede. 

Det var på sin vis et ganske usæd-
vanligt togt i et vanskeligt tilgænge-
ligt farvand i et område, som selv de 
største krydstogtskibe har respekt 
for. Sidste år måtte missionen opgives 
på grund af isforholdene i området. 
I 2012 lykkedes der for Grønlands 
Nationalmuseum og Arkiv i samarbej-
de med Nordøstgrønlandsk Kompagni 
Nanok at få besigtiget og fotoregi-
streret 16 af de 28 Liste A-hytter og 
-stationer. Frem til 1960’erne havde 
Sirius-patruljen Sandodden med til-
stødende hytter som hovedkvarter.

Spredt ud over Nationalparken Nord-
østgrønland ligger rundt regnet 350 
fangsthytter (kulturhistoriske bygning-
er), som Nanok har renoveret flere 
af samt - på opfordring af Grønlands 
Hjemmestyre - også har gennemført 
en nyregistrering af, som er stillet til 
nationalmuseets rådighed.

- En flot indsats – og uvurderlig for 
bevarelsen af mange af de historiske 
hytter, bemærker arkitekt Inge Bis-

Det var engang – i Nordøstgrønland

AF LEIF O. NØRGAARD, DJ
FOTOS: THOMAS RIIS OG INGE BISGAARD, GRØNLANDS NATIONALMUSEUM
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EJNAR MIKKELSEN i smult 
farvand under togtet til de 
mange hytter i verdens største 
nationalpark.

Beliggenhed, beliggenhed… - men næppe mange købere. Mønstedhus fra 1938 blev sponseret af 
Otto Mønsted, margarineproducent og storkøbmand. I 2002 tog havet bygningen, men Ny Mønsted-
hus blev opført af bl.a. bjærgede bygningsrester. Hytten anvendes som standarddepot af Sirius.

På vej mod nye eventyr - 
besætningsmedlemmer 
fra EJNAR MIKKELSEN, 
museumsgæster og 
Sirius-fupper; med hunde, 
geværer og anden udrust-
ning sejler gummibåden 
mod land.   

Frem til 1960’erne havde 
Sirius-patruljen Sand-
odden med tilstødende 
hytter som hovedkvarter. 
Et af udhusene, Hotel 
Karina, blev renoveret 
af Nanok i 2000, som 
lod det indrette det til 
en slags museum - 
eller måske rettere en 
mindestue; et gemme-
sted for genstande fra 
fangstmandsperioden. 
Sandsynligvis konge-
rigets mindst besøgte af 
sin art, men hyggeligt er 
der inden døre.

Den ottekantede bygning ved Kap Philip Broke 
fra 1901 hører til de ældste i nationalparken. Den 
modstår stadig vejr og vind som et vidnesbyrd om 
fortidens drømme om at finde genvejen til Østens 
rigdomme (Balwin-Ziegler Ekspeditionen).  Ejnar 
Mikkelsen og Iver Iversen indlogerede sig i hytten 
i sommeren 1911 på udkig efter skib.
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Nordøstgrønlandsk Kompagni 
Nanok fra 1992 er en privat 
non-profit organisation med 
rødder tilbage til Østgrøn-
landsk Fangstkompagni Nanok 
A/S grundlagt i 1929. 
Formålet er at udbrede kend-
skabet til Nordøstgrønland og 
dets kulturhistoriske minder 
og at bidrage til sikring af disse 
minder og bygninger. NANOK’s 
arbejde finansieres af Aage V. 
Jensens Fonde. 

Hytterne i nationalparken er 
inddelt i fire bevaringsmæssige 
kategorier. A: Beskyttes. Må 
ikke ændres, men yderligere 
forfald skal imødegås som 
bestemt af Nationalmuseet. B: 
Vedligeholdes. Særlig lokalitet 
velegnet til istandsættelse og 
fortsat vedligeholdelse med 
henblik på rekreative formål. 
C: Bevaringsfri. Lokalitet, 
hvor der ikke foretages nogen 
indgriben. D: Bemandede 
lokaliteter. Bevares af andre 
instanser.

Bortset fra personellet på et 
par vejrstationer og Forsvarets 
Sirius-patrulje lever der ingen 
mennesker i nationalparken. 
Eneste regelmæssige adgang 
til området har fangerne fra 
Ittoggortoormiit/Scoresbysund.

“Tak til skibschef Frank Edlefsen og hans besætning, som gav os 
vide rammer, super forplejning, og som udviste stor tålmodighed 
og tolerance med to forbandede civilister.
Og tak til de tre Siriuspatrulje-mænd, som dagligt passede på, at 
ingen bjørn kom ustraffet i nærheden af os...”

Bygningsfaglig inspektør Inge Bisgaard efter turen med Ejnar Mikkelsen 
i Nordøstgrønlands Nationalpark.

”Hotel Karina” gemmer historien - som 
Nanok, Inge Bisgaard og Grønlands 
Nationalmuseum & Arkiv gerne ser 
bevaret for eftertiden. Her er museets 
bygningsfaglige inspektør så at sige 
på stedet som en af de meget få 
museumsgæster, der kigger forbi.

Bjørn - gå væk! Alvin Pedersen 
sikrede sin hytte mod ubudne gæster.

Mest berømt blandt alle hytter i nationalparken 
er nok Alabamahytten. 
Inge Bisgaard: - Mange tanker flyver med syns-
feltet rundt i interiøret og eksteriøret og den bar-
ske overvintring, Ejnar Mikkelsen og Iver Iversen 
har været igennem og oplevet. Det kan man kalde 
at være midt i historiens vingesus - at sidde og 
betragte Alabamas omgivelser og bygningskrop.

SØVÆRNET HJÆLPER NATIONALMUSEET
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Af major 
Preben Oehlers Christensen

Jeg håber, at du nyder din ba-
deferie. Og så - uden yderligere 
dikkedarer - videre i teksten. 
Du har jo sikkert nok travlt med 
et eller andet.
Jeg ved det … det er en smule 
ynkeligt, at jeg – i en alder af 55 
år – sidder og skriver et brev til 
dig. Men jeg har bare behov for 
at komme af med, at jeg blev så 
ked af det juleaften, da jeg kon-
staterede, at jeg overhovedet 
ikke fik et eneste af mine større 
julegaveønsker opfyldt. Jeg 
må tilsyneladende have været 
rigtig slem og uartig sidste år! 
Og det har jeg måske også – 
utilsigtet – været. I hvert fald 
har en af dine chefnisser givet 
udtryk for, at jeg tilsyneladende 
er ”meget negativ”. Selv mener 
jeg jo, at jeg – lidt i stil med 
den lille dreng i Kejserens nye 
Klæder – bare har givet udtryk 
for, at ikke alt opleves, som det 
påstås værende.
Tilbage til mine ønsker, som 
du sikkert har glemt alt om. 
Lad mig lige nævne to af disse. 
En reduktion i antallet af og 
udskiftning blandt DJØF’erne 
i Hønisseministeriet var et af 
mine fromme ønsker, som 
desværre ikke blev tilgodeset. 
Et andet var, at det øverste 
chefnisseniveau fik bogen 
”Lær at dyrke løg”. Heller 
ikke det ønske fik jeg opfyldt. 
Lad det være sagt med det 
samme, kære julemand … hvis 
den manglende opfyldelse af 

mine ønsker skyldes, at min 
julestrømpe er alt for lille, så 
bare lad mig det vide. Jeg kan 
givetvis finde en julestrømpe af 
passende størrelse - om jeg så 
selv skal strikke den!
Derimod fik jeg en gave, som 
jeg ganske vist ikke har ønsket 
mig, men som jeg omvendt 
heller ikke vil brokke mig over. 
Jeg har fået lov til at dyrke 
FUT i nissetiden, så længe 
”dette i sig selv ikke medfører 
optjening af merarbejde”, som 
det så pænt står anført. Ikke 
at jeg er utaknemmelig over 
denne gave, men det var måske 
lige at stramme den en tand 
for meget, da den blev smukt 
pakket ind og omtalt som en 
”gave”. Som jeg lige husker 
det, så måtte et antal nisseårs-
værk forlade skuden for små to 
år siden som et led i gevinstre-
aliseringen af den inddragne 
mulighed for FUT i nissetiden. 
Så, kære julemand … som jeg 
ser det, så har jeg selv været 
med til at betale for gaven.
Og så har jeg henover julen og 
nytåret noteret mig, at jeg om 
et par år kan se frem til at få 
nogle nye og spændende kolle-
ger. En eller flere af dine nisser 
har iværksat en rekrutterings-
kampagne med henblik på at 
skaffe ledere til morgendagens 
nisseparade. Nu er jeg jo 
allerede inde i folden, så kam-
pagnen var nok ikke rettet mod 
mig. Og hvem ved, måske dine 

betroede nisser rammer plet 
med kampagnen og får skabt 
interesse hos målgruppen. 
Dette siger jeg, fordi jeg synes, 
at den omhandlede rekrut-
teringskampagne er en gang 
værre hø fra ende til anden. Og 
da jeg jo som bekendt anses for 
værende ”meget negativ”, så er 
det nok ikke min type, som dine 
nisser ønsker at ramme med 
kampagnen. Og netop derfor 
er jeg fuld af fortrøstning om, 
at du og dine nisser nok skal 
få de person- og lederprofiler, 
som I efterspørger. Desværre 
er jeg så knap så fortrøstnings-
fuld i forhold til nisseparadens 
fremtid!
Kære julemand, jeg skal 
indrømme, at jeg er blevet 
en smule inspireret af dine 
betroede nissers rekrutterings-
kampagne. Rent faktisk så 
inspireret, at jeg vil runde dette 
lille indlæg af med at konsta-
tere, at jeg ikke har særlig stor 
kærlighed til overs for dine 
DJØF’ere og det øverste chef-
nisseniveau. ”Kærlighed er i 
denne sammenhæng en meta-
for for tillid og tolerance!”, som 
det så flot lyder i rekrutterings-
kampagnen. Til gengæld vil jeg 
love dig, at jeg vil prøve på at 
”knuselske” resten af hønis-
serne. Hvem ved. måske jeg så 
vil kunne gøre mig fortjent til at 
få et eller flere af mine største 
ønsker opfyldt julen 2015?
Lad mig runde af med at slå 

fast, at størstedelen af Guds 
børn sandsynligvis har et håb 
og ønske om, at antallet af 
DJØF’ere i Hønisseministeriet 
og nisseparaden som mini-
mum reduceres med 70 pct. 
Man kunne starte med Laila 
og Lars!

Kære julemand!
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FORSIDEN: 
Sammen med kollegaerne på sit hold på 
Hærens Officersskole deltog kadet Sophie 
Daather i en undersøgelse om kadetternes 
læringsforløb. De to psykologistuderende ved 
Århus Universitet Heidi Gabriel Hansen og 
Michael Lyhne (billedet overover), som foretog 
undersøgelsen, fik det indtryk af ånden på 
skolen er blandet. Nogle kadetter har en 
oplevelse af, at ”du-får-kun-en-chance”, 
andre at det er OK at begå fejl. Man skal bare 
ikke begå samme fejl mere end en gang. 

Læs reportagen om Forsvarets 
lederuddannelse side 26.
    

Foto: Poul Kofod
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